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                                  ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY   
Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy-Prawo zamówień publicznych,  

o wartości poniżej 30 000 tyś. euro.  

I. Zamawiający: 
 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
w Częstochowie  Spółka z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 

Częstochowa, Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców w 

Sądzie Rejonowym w Częstochowie,  XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000131961, NIP 573-23-01-100, REGON 151405607, kapitał 

zakładowy 15 777 500,00 złotych 

 Strona internetowa:www.zgm-tbs.czest.pl 

Godziny urzędowania : 7:00 – 15:00;  e-mail: sekretariat@zgm-tbs.czest.pl 

Tel:    34 368 24 61;  Fax:  34 365 12 90 

e-mail: sekretariat@zgm-tbs.czest.pl 

 

II. Przedmiot zamówienia: 
„Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych stanowiących własność 

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego                 
w Częstochowie Spółka z o.o.” 

           

III. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach 

użytkowych przy ul. Legionów 56 i al. Niepodległości 27, stanowiących własność 

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka      

z o.o w Częstochowie. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w przedmiarze robót – 

załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania   

i Odbioru Robót – załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia. 
3. W przypadku jeżeli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych  lub przedmiarze robót, wskazano nazwy wyrobów gotowych, z podaniem 

nazwy, symbolu i nazwy producenta, danych technicznych i opisów technologii, stanowią 

one przykłady elementów, urządzeń i materiałów, jakie mogą być użyte 

przez Wykonawców w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Znaki firmowe 

producentów oraz nazwy i symbole wyrobów zostały podane jedynie w celu 

jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Dopuszcza się zastosowanie 

rozwiązań równoważnych (zamienników). Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego elementy, 

urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego 

w niniejszym zaproszeniu.  
4. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów 

niż podane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  lub przedmiarze robót, 

pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji 

jak również złożenia dla tych materiałów stosownych dokumentów (atesty i aprobaty 

dopuszczające w/w do stosowania  w budownictwie). 
5. Oferta winna zawierać niżej wymienione dokumenty i załączniki oraz zostać złożona 

w  zamkniętej opisanej kopercie, według poniższych wskazówek.   
 

IV. Terminy wykonania zamówienia: 
Wymagany  termin  realizacji  zamówienia: od dnia podpisania umowy, od dnia 
27.09.2019r.. 
 

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty: 
1. Formularz ofertowy, załącznik nr 1.  
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2. Wykaz robót budowlanych, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 

niniejszego zaproszenia, polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej -           

o wartości minimalnej 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy zł) netto, wykonanych 

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 

ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty 

te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.  

Jeżeli dowód zawiera również potwierdzenie wykonania robót wykraczających 

poza zakres zamówienia, w odpowiedniej pozycji wykazu robót należy wpisać wartość 

robót netto zgodnych  z zakresem zamówienia. 
3. Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności 

Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.  

4. Oświadczenie Wykonawcy lub zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu 

Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie 

z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu.* 

5. Oświadczenie Wykonawcy lub zaświadczenie właściwej terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu.*                                                                                                              

6. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami 

budowlanymi) a także zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje 

co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Wykaz winien 

być sporządzony przez Wykonawcę według wzoru - załącznika nr 3 do niniejszego 

zaproszenia. 
Uprawnienia, o których mowa powinny być zgodne z ustawą z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1409 ze zm.)  oraz 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  

W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte 

w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. 2008 r. nr 63 poz. 394 ze zm.). 
 



UWAGA!!!
Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:

1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię uprawnień budowlanych
wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
dotyczących kierownika robót.

7. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na minimalną sumę gwarancyjną 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł).

UWAGA!!!
Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:
l) kserokopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w przypadku jeżeli do oferty
został załączony inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony,
2) dowód opłacenia polisy.

8. Kosztorys ofertowy w formie szczegółowej zawierający czynniki cenotwórcze (R, M,
S, Kp, Z)—

*W przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenia z Urzędu
Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego wystawione na spółkę, jaki na każdego z jej wspólników lub oświadczenia
dotyczące spółki ijej wspólników.
Dokumenty wymienione w pkt V.l, 2, 6 i 8 niniejszego Zaproszenia muszą zostać złożone
w oryginale oraz podpisane przez osobę/-y uprawnioną/—e do podpisania oferty, natomiast
dowody (referencje), o których mowa w pkt V.2 mogą być złożone w formie oryginałów
lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnionąl—e do podpisania
oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem.
Dokumenty wymienione w pkt V.3 mogą być złożone w formie kserokopii potwierdzonych
za zgodność przez osobę/—y uprawnionąl-e do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność
z oryginałem lub wydruku z odpowiedniej strony internetowej.
Dokumenty wymienione w pkt V.4 i 5 mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem
za zgodność z oryginałem w przypadku składania przez Wykonawcę zaświadczeń, natomiast
oświadczenia własne Wykonawcy muszą zostać złożone w oryginale oraz podpisane
przez osobę/-y uprawnionąl-e do podpisania oferty.
Dokument wymieniony w pkt 7 może być złożony w formie kserokopii potwierdzonej
za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/—e do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność
z oryginałem.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferty należy składać:
]) w kancelarii Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS”, Sp. z o.o. ul. POW 24,

42-200 Częstochowa — pokój nr 6,
2) w nieprzekraczalnym terminie do dniaQ.8;Qg...2019r.,do godz. 09:00.
3) w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić: nazwę i adres Wykonawcy, nazwę

i adres Zamawiającego oraz napis:
OFERTA na : „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych

stanowiących własność Zakładu GospodarkiMieszkaniowej TowarzystwoBudownictwa
Społecznego w Częstochowie Spółka z 0.0.”

4) otwarcie ofert nastąpi w dniu Q5„Q.Ił.-.2019r. o godz. 10:00 w siedzibie Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. ul. POW 24, 42-200 Częstochowa.
Zamawiający informuje, że otwarcie ofert nie jest jawne. Po wyborze
najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści wyniki postępowania na stronie
internetowej.
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VII. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz osoby 
uprawnione do kontaktów: 

   Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do kontaktowania się z Wykonawcami: 

1. Justyna Banaś   - tel. 34 368 24 61 wew. 38, informacje techniczne, referat DTR. 

2. Jarosław Niezgoda - tel. 34 368 24 61 wew. 61, zamówienia, referat DTIZ. 

 
VIII. Kryteria oceny oferty: 

1.    Kryterium oceny oferty stanowi oferta z najniższą ceną.  

2. Wyliczenie punktów celem wyboru najkorzystniejszej oferty dokonane zostanie   

z zastosowaniem wzoru:       (Cn:Cb) x 100 % = ilość punktów 

gdzie:  Cn - cena brutto oferty z najniższą ceną  
            Cb - cena brutto oferty badanej 
           100% - procentowe znaczenie kryterium ceny 

3.  Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 

punktów    w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą 
ilość punktów.  

 

IX. Opis sposobu przygotowania oferty: 
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. 
2. Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 
3. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych 

do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym. 
4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 

wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 
5. Oferta powinna być złożona zgodnie z formularzem – załącznik nr 1 i zawierać wszystkie 

wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego 

zaproszenia. 
6. Pełnomocnictwo dla przedstawiciela Wykonawcy winno być przedstawione w oryginale 

lub kopii poświadczonej notarialnie. 
7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi 

przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie 

informacje. 
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby     

podpisującej ofertę. 

9. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach. 

10.  Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający    

możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

11.  Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać    

ofertę. 

 

X.  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, mając jednocześnie na uwadze 

regulację ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1000),  

Zamawiający informuje że:  
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, ul. Polskiej 

Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa, wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Częstochowie XVII 
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Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000131961, 

NIP 573-23-01-100  REGON 151405607,  kapitał zakładowym 15 777 500,00 zł. 

Strona internetowa: www.zgm-tbs.czest.pl. Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00;  

tel: 34 368 24 61;  fax: 34 365 12 90; 

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o. 
jest Pan Andrzej Gaudziński, tel. 34 368 24 61 wew. 59, e-mail: agaudzinski@zgm-

tbs.czest.pl; 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, 

w celu związanym z przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz ewentualnym wykonaniem umowy w wyniku 

jego przeprowadzenia, a także wykonaniem ewentualnych innych obowiązków 

lub uprawnień Zamawiającego, wynikających w szczególności z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa;  

4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, 

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania lub informacje dotyczące 

postępowania, na podstawie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych lub na podstawie innych przepisów prawa, 

przewidujących w stosunku do Zamawiającego obowiązek ich udostępniania; 

5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania niniejszego 

postępowania, a następnie przez okres ewentualnego wykonania umowy zawartej 

w jego wyniku; zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 

4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy; 

Państwa dane przechowywane będą nadto nie krócej niż do upływu okresu 

przedawnienia roszczeń, związanych z wykonaniem ewentualnej umowy zawartej 

w wyniku niniejszego postępowania, a także nie krócej niż jest to niezbędne 

w związku z obowiązującą regulacją prawną; 

6) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego a także ewentualnym zawarciem i wykonaniem umowy; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z tejże ustawy; 

7) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, a także nie będą 

profilowane; 

8) w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadacie Państwo 

następujące uprawnienia: 

a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych Państwa osobowych, 

b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Państwa danych 

osobowych
*,

 

c) na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od Administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO **,   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza 

przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Państwu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych 

osobowych, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Wykonawcy danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.  



10)Administrator podejmie stosowne środki bezpieczeństwa w zakresie informacji
technicznych i organizacyjnych tak, aby zapobiec udostępnianiu przekazanych danych
podmiotom nieuprawnionym;

11) odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych udziela
Inspektor ochrony danych osobowych powołany przez Administratora.

*
Wyjaśnienie: skorzystanie zprawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmiana postanowień umowy
wzakresie niezgodnym z Ustawą — Prawo Zamówień Publicznych, oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

XI.W niniejszym postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej określone
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych.

IV. Zamawiający odrzuci ofertęWykonawcy, jeżeli:
I) jej treść nie odpowiada treści Zaproszenia do składania ofert,
2) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
3) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych informacji przez Zamawiającego.

XII. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty, powiadomi wybranego
Wykonawcę telefonicznie o terminie oraz miejscu podpisania umowy.

XIII.Załączniki:
1. Załącznik nr I - wzór druku oferta
2. Załącznik nr 2 - wzór wykazu wykonanych robót budowlanych.
3. Załącznik nr 3 - wzór wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia.
4. Załącznik nr 4 — przedmiar.
5. Załącznik nr 5 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wzór umowy.
6. Załącznik nr 6 - wzór umowy.

ZATWIERDZAM

Sporządził: I N Częstochowa,%.5.x962019r.
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Załącznik nr 1  
                                   Załącznik nr 2 do umowy   

 
…………………………………………………             …………….…………, dn. ….……….. 
(Nazwa Wykonawcy, adres, NIP) 

 

…………………………………………………            
(nr telefonu) 

 

 ………………………………………………… 
(e-mail) 

 

OFERTA WYKONAWCY 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia ofert na :  

 
„Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych stanowiących własność 

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
w Częstochowie Spółka z o.o.” 

 

1. Oferuję wymianę stolarki okiennej i drzwiowej: 
a) w lokalu użytkowym przy ul. Legionów 56 w: 
 

Cenie netto ……………………………………zł 

 

Słownie………………………………………………………………………………zł 

 

Podatek VAT (23%)………………………………zł 

 

Cenie brutto …………………………………...zł 

 
Słownie………………………………………………………………………………zł 

 

b) w lokalu użytkowym przy al. Niepodległości 27 w:  
 

Cenie netto ……………………………………zł 

 

Słownie………………………………………………………………………………zł 

 

Podatek VAT (23%)………………………………zł 

 

Cenie brutto …………………………………...zł 

 
Słownie………………………………………………………………………………zł 

 

c) ogółem w: 
 

Cenie netto ……………………………………zł 

 

Słownie………………………………………………………………………………zł 

 

Podatek VAT (23%)………………………………zł 

 

Cenie brutto …………………………………...zł 

 
Słownie………………………………………………………………………………zł 

 

2. Oświadczam, że oferta cenowa uwzględnia pełny koszt realizacji przedmiotu zamówienia. 
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3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia  i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania 

oferty, w tym zapoznałem się w terenie z warunkami wykonania zamówienia oraz  

dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia i gwarantuję niezawodność wykonania 

prac będących przedmiotem zamówienia, stosownie do warunków określonych 

w Zaproszeniu do składania ofert. 

4. Wyrażam zgodę na 30-dniowy termin płatności, liczony od daty dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Oświadczam,  że: 

1) przedstawiony  zakres robót zrealizuję  w  określonym terminie tj. do 27.09.2019 r.,  
2) akceptuję warunki płatności– zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym  załącznik 

nr 6  do niniejszego zaproszenia, 

3) akceptuję zawarty w zaproszeniu projekt umowy i zobowiązuję się  w przypadku  

wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach, 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

4) zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym 

zaproszeniem do składania ofert oraz załącznikach do niniejszego zaproszenia, 

5) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

*(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 

bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 

oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie). 

6. Zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do: 

1) ścisłej współpracy z Zamawiającym w realizacji przedmiotu zamówienia, 

2) informowania o istotnych zmianach lub występujących utrudnieniach. 

7. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie. 

8. Oświadczam, że wszystkie strony oferty, łącznie z wszystkimi załącznikami, składają się 

z  kolejno zszytych i ponumerowanych stron  od nr ……… do  nr  ….. . 

9. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 

 

1)…………………………………………………. 

 

2) …………………………………………………. 

 

3) …………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 
 

 

........................................, dnia ....................               …..………………………………………….. 
podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy 

              (pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 
 
 

…………………………………………………  …………………….., dn. ………………….. 
                (pieczęć Wykonawcy) 

 
                                 

WYKAZ  WYKONANYCH  ROBÓT  
 

Lp. 
 

Miejsce wykonania 
robót 

 

Rodzaj robót Data wykonania 
(rozpoczęcia 

 i zakończenia) 

Wartość 
wykonanych 

robót 
netto 

Podmioty na 
rzecz których 
roboty zostały 

wykonane -
pełna nazwa 

i adres  
inwestora  

      

      

 
 

     
 

      

      

      
 

      

Do niniejszego wykazu winny być dołączone dowody określające, że roboty  budowlane 
zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały 
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 
 

                                                

 

 

 
........................................, dnia ....................        .………………………………………………….. 

podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy 

              (pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 
 

…………………………………………………  …………………….., dn. ………………….. 
                (pieczęć Wykonawcy) 

 
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia  

(pkt V.6. Zaproszenia do składania ofert)  
„Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych stanowiących własność 

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
w Częstochowie Spółka z o.o.” 

 
Lp. Imię i nazwisko Zakres 

wykonywanych 
czynności 

Kwalifikacje zawodowe –  
uprawnienia do kierowania robotami 

Podstawa 
dysponowania  1) 

 
1 

 
………………. 
 
………………. 
 
………………. 

 
kierownik  

robót 
 
 

Uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej:    
1) Nr …………………….………… 

2) Data wydania…………………… 

3) Organ wydający zaświadczenie 

 

.…………………………………… 

 

.…………………………………… 

4) Szczegółowy zakres zaświadczenia 

 

….…………………………………….. 

 

 .……………………………………… 

 

 
2 

 
………………. 
 
………………. 
 
………………. 

 
kierownik  

robót 
 
 

Uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej:    
1) Nr …………………….………… 

2) Data wydania…………………… 

3) Organ wydający zaświadczenie 

 

.…………………………………… 

 

.…………………………………… 

4) Szczegółowy zakres zaświadczenia 

 

….…………………………………….. 

 

 .………………………………………  

 

1) przez podstawę dysponowania należy rozumieć podane formy dysponowania dana osobą (np. umowa o pracę, 

umowa  zlecenie, umowa o dzieło, zobowiązanie innych podmiotów do oddania osoby do dyspozycji 
Wykonawcy 

 

UWAGA: Wykonawca którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, dostarczy 
Zamawiającemu przed podpisaniem umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię 
uprawnień budowlanych wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 
Budownictwa dotyczących kierownika/kierowników robót. 
 

 

 

 

........................................, dnia ....................        .………………………………………………….. 
podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy 

              (pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 
załącznik nr 3 do umowy  

Przedmiar 
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Załącznik nr 5 
załącznik nr 4 do umowy 

 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH  
 

 

 

 

Przedmiot zamówienia: 

„Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych 
stanowiących własność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS”  

w Częstochowie Sp. z o.o. . 
 

Kod CPV- 45421132-8 Instalowanie okien 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Częstochowa, czerwiec 2019 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymiana stolarki otworowej w 

budynkach własności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. 

z o.o.. 

Terenem realizacji zamówienia jest miasto Częstochowa (w granicach 

administracyjnych). 

Wymiana stolarki okiennej następować będzie w czynnych lokalach użytkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmuje wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wymianę stolarki otworowej wg. zleceń i przedmiaru robót. 
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Zakres robót obejmuje: 

- inwentaryzację wskazanej do wymiany stolarki otworowej, oraz zaproponowanie 

wypełnienia otworu z zachowaniem dotychczasowego podziału otworu okiennego  

- dostawę stolarki otworowej zgodnie z w/w ustaleniami; 

- zabezpieczanie przed uszkodzeniem posadzek w pomieszczeniach, w których 

dokonywana jest wymiana stolarki okiennej( rozłożenie folii) oraz przygotowanie 

zabezpieczenia i oznakowania miejsc a pracy na zewnątrz; 

- demontaż istniejącej stolarki otworowej, jej wywóz i utylizacja; 

- przygotowanie podłoża polegającego na dokładnym oczyszczeniu i zagruntowaniu 

otworu okiennego oraz oczyszczenie ościeżnic okna; 

- osadzenie wyprodukowanej na podstawie pomiarów z natury stolarki PCV 

(poziomowanie i mocowanie za pomocą kotew mocujących); 

- wypełnienie pianka poliuretanową powstałej szczeliny pomiędzy murem a 

ościeżnicą, 

-demontaż parapetów zewnętrznych, wywoź i utylizacja oraz montaż nowego 

podokiennika z blachy stalowej powlekanej w kolorze białym. -obrobienie ościeży 

okiennych i balkonowych wraz z robotami wykończeniowymi, pomalowanie ościeży; 

-wywóz i utylizacja gruzu z właściwą segregacją i gospodarką odpadami, 

- uprzątnięcie stanowiska pracy, a w trakcie jej wykonywania zachowanie warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy na poziomie jej wykonywania oraz zachowanie 

bezpieczeństwa na poziomie „0” zarówno dla pracowników, najemców lokali oraz 

innych osób mogących przebywać w miejscu wykonywania robót, 

-potwierdzenie protokolarne dokonanej wymiany stolarki otworowej dokonane przez 

najemcę lokalu i inspektora nadzoru ( każdorazowo dla poszczególnego lokalu), 

-wystawienie karty gwarancyjnej (wraz z warunkami użytkowania stolarki PCV) dla 

dostarczonej stolarki i wykonanych robót potwierdzone jw. 

 

UWAGA: 
Za właściwe dokonanie pomiaru stolarki do wymiany odpowiada Wykonawca. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 

wykonania z SST i poleceniami, uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru. 

 

2. Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych 
 
2.1. Stolarka PCV 

Okienne profile z kształtowników z nieplastyfikowanego PCV . Okna posiadające 

atesty ITB dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodności lub 

deklarację właściwości użytkowych. 

 

2.2. Parametry wymagane dla okna  
− Wartość współczynnika przenikania ciepła okien i drzwi balkonowych              

z szybami zespolonymi jednokomorowymi Umax=1,1 W/m2K, 
− Współczynnik infiltracji powietrza a≤0,3 m3/(m*h*daPa2/3), 
− Izolacyjność akustyczna Rw> 35 dB; 
− Wodoszczelność klasa 5A; 

− Odporność na obciążenie wiatrem- minimum B3; 
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− Oferowana stolarka powinna spełniać następujące warunki- profile minimum 

pięciokomorowe o szerokości min. 70mm, wzmocnione profilami stalowymi 

zamkniętymi. 

 

2.3. Typy stolarki otworowej do zabudowania: 

Legionów 56 
Stolarka okienna: 

a/ okienna do 2,0 m
2
  

   

 -    jednoskrzydłowe: skrzydło rozwieralno – uchylne, 

         

       b/ okienna powyżej 2,0 m
2
   

        -    dwuskrzydłowe: skrzydło rozwieralne + skrzydło rozwieralno - uchylne, 

 
Niepodległości 27 
 
a/ Drzwi jednoskrzydłowe z poprzeczką w skrzydle i górnym naświetlem o wys. 32 cm i 

poszerzeniami na bokach ( po 5 cm) - wymiar całkowity 120x237 cm  

wypełnienia : dół drzwi - płyta , góra drzwi i naświetle - szyba  

wyposażenie : zasuwnica na 2 zamki , klamka/klamka  

b/ Witryna 447x175 : 

- trzy kwatery stałe o wym. 149x115 (FIX) 

- naświetla 149x60 (RU) 

 

 
2.4. Okucia budowlane 

 
2.4.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia 

zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

2.4.2.  Okucia obwiedniowe z mikrouchylaniem w oknach lub drzwiach ze skrzydłem 

rozwieralno-uchylnym, odpowiadające Normom lub posiadające Aprobatę 

Techniczną. Sprawność działania skrzydła - przy zamykaniu lub otwieraniu ruch 

skrzydła powinien być płynny, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne 

części okna lub drzwi, 

2.4.3.  Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 

antykorozyjnymi (pasywacja, chromianowanie) o bardzo wysokiej odporności na 

korozje (klasa odporności IV zgodnie z wymaganiami norm RAL_RG 660/1) 

 

2.5. Szkło 
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 

 

2.6. Masa uszczelniająca 
  Masa uszczelniająca elastyczna, silikonowa, biała - wg atestu PZH 

 

2.7. Pianka PUR 
Pianka poliuretanowa montażowa - wg atestu PZH 

 

2.8. Okienne nawiewniki powietrza zewnętrznego do pomieszczeń 
Nawiewniki ciśnieniowe przeznaczone do pomieszczeń wyposażonych w wentylację 

grawitacyjną, montowane w górnym, poziomym profilu konstrukcyjnym okna. 

Strumień objętości powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik 

(przy różnicy ciśnienia po obu jego stronach 10 Pa) powinien wynosić od 20 do 50 

m
3
/h dla wentylacji grawitacyjnej. Minimalny przepływ powietrza powinien wynosić 

20-30% wydajności maksymalnej danego nawiewnika. 
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 Nawietrzaki powinny być zamontowane w każdym oknie. 

 

2.9. Składowanie elementów 
- Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

- Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome            

i równe. 

- Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 

1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez osobę 

uprawnioną, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót , 

ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym w zgodności z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 
4. Transport 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia niezamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu 

palet lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu przeznaczonymi do 

transportu odpowiednich materiałów. 

Sposób składowania wg punktu 2.9. 

 

5. Wykonanie robót 
 
5.1. Przygotowanie ościeży. 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 

którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w 

wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeżnicę należy 

naprawić i oczyścić. 
5.1.2. Stolarkę okienną i drzwiową należy zamocować w punktach rozmieszczonych 

w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.  
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5.1.3. Skrzydła okienne, drzwiowe i ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie 

drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 

 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
-  W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 

listwach. 

-  Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

-  Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, 

-   Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie                  

i poziomie. 

-  Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 

okna lub drzwi, nie więcej niż 3mm. 

-  Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  

• 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

• 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

• 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

-  Stolarka powinna być osadzona możliwie jak najbliżej krawędzi ściany (10 - 15 mm), aby 

zminimalizować powstanie mostków termicznych. Po zamontowaniu stolarki w ścianie 

zakładane są skrzydła okienne lub drzwiowe, następnie przeprowadzana jest dokładna 

regulacja ustawienia ramy w otworze. 

-  Przestrzeń pomiędzy ościeżnicą, a murem należy uszczelnić przy zawieszonych 

skrzydłach pianką montażową, przy czym nie powinna ona przekraczać gr. 1,0 cm. Po 

wyschnięciu pianki należy ją wyrównać poprzez przycięcie. 

-  Osadzone okno lub drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

-  Osadzenie parapetów zewnętrznych wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu 

okien na uprzednio przygotowanym podłożu z odpowiednim spadem. 

-    Górny wygięty brzeg parapetu należy osadzić we wrębie ościeżnicy okiennej. 

 
6. Kontrola jakości  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z wymaganiami 

podanymi w punkcie 5. 
 

6.1. Zasady kontroli jakości 
Powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085:2001 dla stolarki z PCV i PN-

72/B-10180 dla robót szklarskich. 

 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 

-  sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania, 

-  sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 

-  sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych, 

-  sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania, 

-  sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych, 

-  niedopuszczalne są błędy kształtu jak nierównoległość, nieprostopadłość, lub 

wichrowatość 

-  sprawdzenie czystości i niezarysowania szyb, 

-  sprawdzenie prawidłowości zamontowania i funkcjonowania nawiewników. 

-  sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
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7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest: 

m
2
 - wbudowanej stolarki PCV liczonej po zewnętrznej krawędzi ościeżnic 

mb – zamontowanych parapetów zewnętrznych 

Ilość robót określa się na podstawie zlecenia z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności wyszczególnione  

w punkcie 1.3 i 5. 

Podstawą rozpoczęcia odbioru jest dostarczenie przez wykonawcę protokołów odbioru 

podpisanych przez użytkowników wraz z potwierdzeniem przekazania instrukcji użytkowania 

okien, atesty, certyfikaty , deklaracje zgodności na użyte materiały. 

 

Zleceniobiorca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania terminów wykonywanych 

prac zgodnie z umową i zobowiązany jest do zawiadomienia właściwego OE i najemców 

lokali o ewentualnych utrudnieniach powstałych przy realizacji robót. 

W przypadku wystąpienia usterek powykonawczych Zleceniobiorca dokona usunięcia 
usterek w terminie natychmiastowym. 
 

9. Podstawa płatności 
Roboty realizowane w ramach zleceń rozliczane będą kosztorysem powykonawczym zgodnie 

ze złożona ofertą 

Roboty nie ujęte w przedmiarze przetargowym rozliczane będą kosztorysem 

powykonawczym w oparciu o przedstawione składniki cenotwórcze ( R, M, S, Z, Kp) 

Wykonawcy. W przypadku braku ceny materiału Wykonawcy przyjęty zostanie średnia cena 

z zeszytów SEKOCENBUD. 

 

10. Przepisy związane 
- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

- PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia - Wartości 

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

- PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

- PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

- PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 

- PN-EN 356:2000 Szkło w budownictwie - Szyby ochronne - Badania i klasyfikacja 

odporności na ręczny atak 
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Załącznik nr 6 
/wzór umowy/                                       

UMOWA  NR  . . . . . . 

zawarta w ................................., dnia ……………………………. pomiędzy: 

Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwem Budownictwa Społecznego 
w Częstochowie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie,    

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa, wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Częstochowie XVII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000131961, NIP 573-23-01-100  

REGON 151405607 o kapitale zakładowym 15 777 500,00 zł, reprezentowana przez: 

1. . . . . . .  

2. . . . . . .  

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

a    

reprezentowanym przez: 

1. . . . . . . 

2. . . . . . . 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

§ 1. 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wymiany stolarki okiennej           
i drzwiowej w lokalach użytkowych stanowiących własność Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o.. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy  i zakres rzeczowy robót jaki należy wykonać 

zostały zawarte w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy oraz             

w STWiORB stanowiącej załącznik nr 4 do Umowy. 

3. Wszystkie roboty objęte przedmiotem umowy wykonywane będą przy użyciu materiałów 

i urządzeń zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawcę 

na jego koszt. Materiały, o których mowa powyżej powinny odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym 

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017, 

poz. 1332 z późn. zm.) oraz wymaganiom Specyfikacji Technicznych Wykonania 

i Odbioru Robót i obowiązujących w tym zakresie norm. 

4. Wszystkie użyte do realizacji przedmiotu umowy materiały i urządzenia, powinny 

posiadać odpowiednie wymagane przez obowiązujące w tym zakresie przepisy badania, 

atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodności, oznaczenia, aprobaty bądź inne 

dokumenty czy świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te 

powinny być wydane przez uprawnione podmioty. 

5. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia realizowany był:  

o zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane;  

o obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi;  

o obowiązującymi przepisami dotyczącymi wyrobów i materiałów stosowanych 

w budownictwie. 

6. Teren robót musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich, za wszelkie szkody 

powstałe w trakcie realizacji zamówienia do wysokości powstałej szkody. 

7. Wykonawca oświadcza, że: 

1) osoby, które będą wykonywać umowę w jego imieniu posiadają doświadczenie 

i umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe pozwalające na jej wykonanie 

z zachowaniem szczególnej staranności wymaganej od profesjonalisty; 
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2) posiada wszelkie niezbędne zezwolenia i zaświadczenia, niezbędne i wymagane 

przez prawo do wykonywania robót; 

3) nie istnieją żadne okoliczności uniemożliwiające czy wyłączające możliwość zawarcia 

czy wykonania umowy. 

§ 2. 
TERMINY WYKONANIA ROBÓT 

Termin  wykonania  robót  ustala  się  następująco : 

1) rozpoczęcie robót: od dnia podpisania umowy; 

2) zakończenie  robót: do dnia 27.09.2019r.  
 

§ 3. 
WYKONANIE UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, wskazówkami 

Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. W szczególności 

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty z zapewnieniem warunków zgodnych 

z przepisami BHP i przepisami przeciwpożarowymi oraz prawidłowo zabezpieczyć 

i oznakować miejsce prowadzenia robót. 

2. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: 

1) naprawienie na swój koszt powstałych uszkodzeń po wykonanych robotach; 

2) gromadzenie i sukcesywny wywóz odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót 

własnym staraniem i na własny koszt oraz niezwłocznego posprzątania miejsc, 

w których prowadzone były roboty; 

3) wyposażenia swoich pracowników w identyfikatory, które powinny być przez nich 

okazane przez cały czas wykonywania danej pracy; 

4) potwierdzanie wykonania powyższych czynności w protokole odbioru robót; 

5) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny 

i prawidłowość oznakowania  terenu robót przez cały czas trwania realizacji danego 

zadania; 

6) utrzymania terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

a także zapewnienie bezpiecznego dojścia oraz dojazdu do budynków i posesji                

w trakcie prowadzonych robót;  

7) każdorazowe udzielanie wszelkich informacji i wyjaśnień w zakresie wykonywanych 

prac oraz udostępnianie dokumentów rozliczeń za wykonane roboty. 

3. W ramach umowy i wynagrodzenia za jej wykonanie Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) realizacji zadania będącego przedmiotem umowy zgodnie z technologią przyjętą 

w ofercie i uzgodnioną z Zamawiającym; 

2) zastosowania materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego dopuszczonych 

do powszechnego stosowania w budownictwie i posiadających certyfikat na znak 

bezpieczeństwa. Dopuszcza się zastosowanie ujętych w ofercie, innych materiałów 

i urządzeń niż podane w ofercie pod warunkiem zapewnienia nie gorszych parametrów 

niż określone w przedmiarze robót i Specyfikacjach Technicznych Wykonania              

i Odbioru Robót, jak również złożenia dla tych materiałów i urządzeń stosownych 

dokumentów (atesty i aprobaty dopuszczające w/w do stosowania w budownictwie), 

dokonywanie zmian materiałowych na równoważne materiały budowlane, posiadające 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych; 

3) dołączenia do odbioru robót wymaganych protokołów; 

4) zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotowej umowy, 

w tym w szczególności gruzu zgodnie z: 

a) ustawą z dn. 14.12.2012 r. o odpadach, 

b) ustawą z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

c) aktami prawa miejscowego dotyczące sposobu gospodarowania odpadami 

na terenie Gminy Miasto Częstochowa. 
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4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przyjęcia placu  

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie skargi osób trzecich 

dotyczące wykonywanych robót będą kierowane bezpośrednio do Wykonawcy celem 

ich załatwienia.  

5. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie terenu robót; 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

3) zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w umowie; 

4) niezwłoczne rozwiązywanie problemów technicznych związanych z realizacją 

zadania. 

6. Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, na sumę ubezpieczenia nie niższą 

niż 20.000,00 PLN. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres wykonywania 

niniejszej umowy, utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa w zdaniu powyższym, 

z sumą ubezpieczenia nie niższą niż wskazana w zdaniu poprzedzającym i każdorazowo,  

na co najmniej 3 dni przed upływem okresu obowiązywania danej umowy ubezpieczenia, 

zawierać umowę ubezpieczenia na kolejny okres, oraz w tym terminie przekazywać 

Zamawiającemu kopię polis ubezpieczeniowych oraz dowód opłacenia składki 

na poszczególne, kolejne okresy ubezpieczenia. 

7. Wykonawca wykona przedmiot umowy własnymi siłami, bez udziału podwykonawców. 
 

§ 4. 
MATERIAŁY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać roboty przy użyciu narzędzi i materiałów 

własnych. 

2. Materiały użyte do wykonania robót powinny odpowiadać jakości zatwierdzonej 

przez Zamawiającego oraz powinny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty 

oraz odpowiadać kryteriom technicznym określonym w obowiązujących normach 

lub aprobatach technicznych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest na każdorazowe żądanie Zamawiającego przekazać 

dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2 tego paragrafu 

do wglądu. 

§ 5. 
TERMINY WYKONANIA ROBÓT I ODBIORY 

1. Wykonawca rozpocznie roboty po podpisaniu umowy. 

2. Strony mogą zmienić termin rozpoczęcia i wykonania danej roboty, o ile rozpoczęcie 

i wykonanie jej w ustalonym w tym paragrafie terminie nie jest obiektywnie możliwe. 

Zmiana terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim wymaga zachowania formy 

pisemnej. 

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 3 dnia od daty podpisania 

umowy. 

4. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego 

z udziałem Wykonawcy na podstawie pisemnego zgłoszenia, w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia do odbioru.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu. Nie zgłoszenie tych robót Inspektorowi Nadzoru 

daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu 

poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Odbiory robót zanikających dokonywane 

będą w terminie do 3 dni roboczych. Do następnego etapu robót Wykonawca może 

przystąpić po pozytywnym odbiorze robót zanikających z poprzedniego etapu prac 

przez Inspektora Nadzoru. 

6. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego 

w terminie 3 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót 

do odbioru przez Wykonawcę. 
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7. Odbiorowi podlegać będą tylko roboty wykonane z należytą starannością, sztuką 

budowlaną, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi, oraz uzgodnioną 

z Zamawiającym technologią ich wykonania. 

8. Odbiór końcowy robót może nastąpić tylko wtedy gdy Komisja nie stwierdzi żadnych 

wad czy usterek w przedmiocie odbioru. Komisja zostanie powołana 

przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel Wykonawcy. 

9. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiający odstąpi 

od odbioru do czasu usunięcia tych wad. Ustala się termin usunięcia wad na 2 dni 

robocze. Po usunięciu wad, strony mogą przystąpić do odbioru robót. Wyznaczenie 

terminu do usunięcia wad przekraczającego termin zakończenia robót, nie pozbawia 

Zamawiającego uprawnienia do kary umownej za zwłokę w wykonaniu danej roboty. 

10. Dokonanie odbioru dokumentował będzie protokół odbioru podpisany przez Strony 

bez zastrzeżeń. 

 
§ 6. 

WYNAGRODZENIE I SPOSÓB JEGO ZAPŁATY 
1. Na podstawie przedstawionej oferty strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego 

definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, za wykonanie przedmiotu umowy,             

w wysokości złotych:  …. netto (słownie złotych: ………..…/100) powiększoną               

o należny podatek VAT, tj. złotych: … brutto (słownie złotych: ……………../100).  
2. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane            

z realizacją zadania, niezbędne do wykonania zadania tj. wszelkie roboty przygotowawcze 

i porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, ewentualne koszty utrzymania zaplecza 

budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy) wykonanie 

niezbędnych rusztowań, stempli, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i inne 

niezbędne czynności oraz materiały potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia i nie 

może ulec zmianie.  

3. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu pozostaje niezmienna w trakcie realizacji 

niniejszej umowy, za wyjątkiem urzędowych zmian w obowiązujących przepisach 

podatkowych (w tym zmiany podatku VAT). 

4. Roboty zostaną rozliczone fakturą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru 

robót na podstawie protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

5. Termin wystawienia przez Wykonawcę faktury winien być zgodny z obowiązującymi 

przepisami. 

6. Wykonawca zobowiązany jest dopisać na fakturze nr umowy, na podstawie której 
została wykonana robota.   

7. Wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie do 30 (trzydzieści) dni od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Prawidłowo wystawioną fakturę należy 

dostarczyć do siedziby Zamawiającego, tj. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” ul. 

POW 24, 42-200 Częstochowa, pok. nr 4. 

8. Wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy pokrywa Wykonawca we własnym 

zakresie.  

9. W szczególności w koszty pośrednie wkalkulowane są: 

1) koszt transportu; 

2) koszt magazynowania i przechowywania materiałów i sprzętu. 

 
§ 7. 

NADZÓR 
1. Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy z ramienia  Zamawiającego prowadził 

będzie Inspektor  nadzoru Pan …………………….. . 

2. Pracownikiem Wykonawcy wyznaczonym do pełnienia funkcji kierownika robót 

jest Pan ……………………,  który przyjmuje na siebie obowiązki wynikające z aktualnie 

obowiązujących przepisów a w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane. 
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§ 8. 
 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. W takim przypadku nie ma zastosowania postanowienie § 10 ust. 2 umowy; 

2) zostanie zajęty majątek Wykonawcy przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia 

lub egzekucji; 

3) Wykonawca dokonał jakiegokolwiek rozporządzenia majątkiem, które może utrudniać 

lub uniemożliwiać ewentualne zaspokojenie wierzyciela; 

4) Wykonawca przystąpi do likwidacji firmy; 

5) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania robót bez uzasadnionej przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania ze strony Zamawiającego; 

6) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż 

dwa tygodnie; 

7) roboty wykonywane przez Wykonawcę lub zastosowane do ich wykonania materiały 

nie odpowiadają jakości, do jakiej zobowiązał się umową; 

8) w każdym przypadku zwłoki w wykonaniu danej roboty, dłuższej niż 30 (trzydzieści) 

dni od ustalonego umową lub uzgodnionym przez strony terminie ich wykonania; 

9) w innych przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni 

od dnia zaistnienia lub powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia 

przez Zamawiającego i wymaga zachowania formy pisemnej. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy strony dokonają następujących czynności: 

1) w terminie 14 (czternaście) dni od dnia odstąpienia od umowy strony sporządzą 

szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót, według stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiającym 

i na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie; 

3) Wykonawca usunie z miejsca prowadzenia robót wszystkie rzeczy należące do niego 

i uporządkuje miejsce, w którym roboty były prowadzone, w terminie 7 (siedem) dni 

od odstąpienia od umowy. 

4. W przypadku nie wywiązania się lub uchylania się przez Wykonawcę od obowiązków 

określonych w ust. 3  Zamawiający może dokonać stosownych czynności we własnym 

zakresie. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu wydatki poniesione 

dla wykonania tych czynności. 

 
§ 9. 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 
1. Strony zgodnie ustalają, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak i po 

zakończeniu okresu jej obowiązywania bezterminowo, zobowiązane są do zachowania 

w tajemnicy wszelkich informacji  i danych o charakterze poufnym związanych 

z działalnością prowadzoną przez drugą Stronę umowy, uzyskanych w toku realizacji 

niniejszej umowy, których ujawnienie mogłoby narazić tę Stronę na szkodę lub jest 

przez nią niepożądane (tajemnica przedsiębiorstwa). 

2. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, dotyczy także informacji o podmiotach współpracujących z każdą ze Stron 

i o warunkach tej współpracy.  

3. Obowiązek zachowania w tajemnicy danych, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego 

paragrafu wiąże Stronę w każdym przypadku i niezależnie od źródeł czy formy utrwalenia 

informacji chyba, że informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony:  

1) stała się uprzednio powszechnie znana lub  

2) Strona zobowiązana jest do jej ujawnienia ze względu na spoczywający na Stronie, 

a wynikający z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, obowiązek ujawnienia 

informacji uprawnionemu organowi lub osobom działającym w ramach obowiązujących 

przepisów prawnych lub 



                                                                                                 Strona 23 z 27                                                                      DTIZ.2610.44.2019 

3) została wypracowana przez Stronę niezależnie od jej ujawnienia przez drugą Stronę lub  

4) została zgodnie z prawem uzyskana od osoby trzeciej.  

4. Każda ze Stron obowiązana jest przedsięwziąć odpowiednie środki dla zapewnienia 

bezpiecznego przechowywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

drugiej strony, co najmniej  w zakresie środków, jakie Strona zapewnia w celu ochrony 

własnych informacji, danych i dokumentów o analogicznym charakterze.  

5. W przypadku powzięcia jakiejkolwiek wątpliwości co do poufnego charakteru określonej 

informacji lub danych, Strona zamierzająca ją ujawnić zobowiązana jest do uzyskania 

uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony na ujawnienie danej informacji lub danych.  

6. Przyjmuje się, że każda informacja, dane, dokument itp. przekazane przez jedną ze Stron 

drugiej Stronie w trakcie wykonywania umowy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, 

chyba że w chwili przekazania Strona przekazująca określi odmienny od określonego 

wyżej charakter takiej informacji, danych czy dokumentu. 

 
§ 10. 

KARY UMOWNE 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

1) nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu zakończenia robót określonego w § 2 pkt 

2 niniejszej Umowy, w wysokości 0,2% (słownie: dwie dziesiąte procent) 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień 

zwłoki, chyba że Wykonawca odpowiednio wcześniej uzyska pisemną zgodę 

Zamawiającego na zakończenie robót w późniejszym terminie; 

2) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, określonych w § 8 ust. 1 pkt 3-8 niniejszej umowy, 

w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wynagrodzenia netto, o którym mowa 

w § 6 ust. 1 niniejszej umowy; 

3) za nie dotrzymanie przez Wykonawcę terminów do rozpatrzenia reklamacji, 

o których mowa w §11 ust. 5 i 6 w wysokości 0,1% (słownie: jedna dziesiąta 

procenta) łącznego wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 

umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji, o której mowa w 

§ 11 ust. 5 i 6 umowy; 

4) za niedotrzymane przez Wykonawcę terminu do usunięcia wady, o której mowa w §11 

ust. 5 w wysokości 0,1% (słownie: jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia netto, 

o którym mowa w §6 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu 

wady; 

5) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu do usunięcia wady, o której mowa 

w §11 ust. 6 w wysokości 0,2% (słownie: dwie dziesiąte procent) wynagrodzenia 

netto, o którym mowa w §6 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

w usunięciu wady; 

6) nie naprawienia powstałych uszkodzeń zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1, w wysokości 5 % 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy; 

7) nie posprzątania miejsc, w których prowadzone były roboty, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2, 

w wysokości 5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej 

umowy; 

8) za każdą nieterminową zapłatę lub brak zapłaty należnego wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 20% (słownie: 

dwadzieścia procent) wynagrodzenia umownego netto należnego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy. 

2.  Z zastrzeżeniem ust. 1 niniejszego paragrafu, w razie niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązań wynikających z postanowień niniejszej umowy Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) 

wynagrodzenia brutto (z VAT), o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 
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4.   Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.  
 

§ 11. 
RĘKOJMIA I GWARANCJA 

1. Wykonawca zapewnia, że roboty wykonane w ramach umowy oraz materiały użyte 

do ich wykonania nie będą posiadały wad zmniejszających ich wartość 

lub uniemożliwiających użytkowanie budynku lub pomieszczeń, na których 

były prowadzone, zgodnie z ich przeznaczeniem. 

2. Wykonawca udziela 36 (trzydzieści) miesięcznej rękojmi oraz gwarancji na wykonane 

roboty, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń obejmującego daną 

robotę. Rękojmia za wady oraz gwarancja obejmuje również materiały użyte 

do wykonania danej roboty.  

3. Okres rękojmi oraz gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas 

usuwania usterki lub jego naprawy. 

4. Na okoliczność ujawnienia się wady Zamawiający sporządza protokół reklamacyjny, 

w terminie do 30 dni od daty ujawnienia wady, zawierający opis ujawnionej wady, 

warunków eksploatacyjnych, w których wada się ujawniła wraz z żądaniem wobec 

Wykonawcy co do sposobu spełnienia roszczenia reklamacyjnego i przekazuje 

go niezwłocznie Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni, 

licząc od dnia otrzymania zgłoszenia o ujawnieniu się wady, a do usunięcia wady 

w terminie 7 dni, licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji, chyba że strony ustalą inny 

termin na piśmie. 

6. W przypadku gdy wada uniemożliwia korzystanie z  przedmiotu zamówienia rozpatrzenie 

reklamacji powinno nastąpić w ciągu 3 dni, a usunięcie wady w ciągu 4 dni 

kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia o ujawnieniu się wady. 

O charakterze wady decyduje Zamawiający. 

7. W przypadku wymiany elementów użytych do robót na nowe wolne od wad, termin 

rękojmi biegnie na nowo od dnia zamontowania nowego elementu, co potwierdzone 

powinno być stosownym protokołem odbioru. 

8. Wszelkie roszczenia Zamawiającego, wynikające z wadliwego wykonania robót w okresie 

objętym rękojmią obciążają Wykonawcę. 

9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, również po zakończeniu 

umowy, wszelkie dokumenty umożliwiające Zamawiającemu dochodzenie roszczeń 

z gwarancji od osób trzecich.  

12. 
ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany tej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmian w zakresie nieistotnych warunków umowy 

oraz zmian umowy odnośnie wynagrodzenia, terminu realizacji lub przyjętych rozwiązań 

technicznych w przypadku: 

1) wystąpienia siły wyższej za którą uznaje się zdarzenie zewnętrzne niemożliwe 

do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia i powstrzymania (np. klęski 

żywiołowe, strajki generalne) lub warunków atmosferycznych tj. intensywnych 

opadów deszczu przekraczających 30 mm na dobę, intensywnych opadów śniegu 

dających pokrywę lub przyrost pokrywy powyżej 15 cm na dobę, intensywnych 

opadów gradu lub marznącego deszczu (opady musza trwać przez okres co najmniej 3 

dni), uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, mające 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywanych prac. Fakt wystąpienia w/w 

warunków, uniemożliwiających wykonywanie robót musi zostać zgłoszony 

niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez Inspektora Nadzoru; 

2) wystąpienia kolizji tj. niezgodnych lub sprzecznych ze sobą okoliczności, przepisów 

itp., których nie można było przewidzieć przy zlecaniu robót, mających istotny wpływ 

na ich prowadzenie;  
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3) wprowadzenia przez ustawodawcę zmian w zakresie stawek podatku od towarów 

i usług; 

4) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie; 

5) zmiany warunków technicznych i standardów ustalonych przez uprawnione organy; 

6) wprowadzenia zmian spowodowanych nowymi technologiami i postępem 

technicznym. 

3. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana 

jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu. 
§13. 

WYKONANIE ZASTĘPCZE 
W przypadku niewykonania przez Wykonawcę roboty zleconej przez Zamawiającego 

lub w przypadku zwłoki w usunięciu wad lub w przypadku ich nie usunięcia przez 

Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim 

wezwaniu Wykonawcy, może zachowując roszczenie o naprawienie szkody, zlecić 

wykonanie zastępcze niewykonanej lub wadliwie wykonanej roboty osobie trzeciej na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

 
§ 14. 

OŚWIADCZENIA PODATKOWE STRON 
1. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatku VAT i posiada numer 

NIP ………………………….. 
2. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem czynnym podatku VAT i posiada NIP 573-

23-01-100. 

3. Strony umowy zobowiązują się niezwłocznie i wzajemnie informować o zmianie ich 

statusu podatkowego. 

§15.  
ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. Wszelkie spory powstałe w trakcie i w związku z wykonaniem umowy strony starały 

się będą rozstrzygać ugodowo. 

2. W przypadku, gdy rozwiązanie ugodowe nie będzie możliwe lub nie nastąpi w rozsądnym 

terminie, spory powstałe w związku z umową rozstrzygać będzie sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

§16.  
POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zamawiający, jako administrator danych osobowych, powierza Wykonawcy 

do przetwarzania dane osobowe, których zakres obejmuje: imiona i nazwiska 

pracowników Zamawiającego, ich numery telefonów, adresy e-mail.  

2. Wykonawca, jako podmiot przetwarzający dane osobowe, zobowiązuje się przetwarzać 

powierzone mu dane osobowe jedynie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowego 

wykonania niniejszej umowy oraz zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów 

prawa (w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

/Dz.U. z 2018 r. poz. 1000/ i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), które chronią prawa osób, których dane dotyczą.  

3. Wykonawca zobowiązuje się stosować środki bezpieczeństwa, techniczne i organizacyjne 

przewidziane przez właściwe przepisy dla administratora danych oraz dołożyć należytej 

staranności przy przetwarzaniu powierzonych mu danych. 

4. Powierzenie przekazanych danych osobom trzecim wymaga każdorazowo pisemnej zgody 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do nadania tym osobom imiennych 

upoważnień do przetwarzania danych osobowych lub zawarcia z nimi odrębnych umów 

powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wykonawca będzie prowadził wykaz 

wydanych upoważnień i zawartych umów, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

Za działania osób upoważnionych, Wykonawca odpowiada jak za działania własne. 
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5. Zamawiający ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę 

przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają 

postanowienia umowy i są zgodne z obowiązującymi przepisami. Wykonawca 

zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu informacji na temat 

przetwarzania powierzonych danych, a w szczególności do niezwłocznego przekazywania 

informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych 

osobowych, lub ich niewłaściwym użyciu. 

7. Wykonawca po zakończeniu obowiązywania niniejszej umowy usunie przekazane 

mu do przetwarzania dane osobowe, lub na żądanie Zamawiającego zwróci mu wszelkie 

nośniki zawierające te dane oraz usunie wszystkie ich kopie, chyba że obowiązujące 

przepisy nakładają obowiązek ich przechowywania. 

8. Wykonawca, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, 

pomaga Zamawiającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 

Rozporządzenia.  

9. Wykonawca, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga 

Zamawiającemu, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać 

się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie 

wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Wykonawcę, 

o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania 

powierzonych danych osobowych skierowanym do Wykonawcy, a także o wszelkich 

kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych, 

w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy. 

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych 

do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. Wykonawca 

odpowiedzialny jest w tym przypadku za wszelkie szkody poniesione przez osoby trzecie 

i Zamawiającego. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje w szczególności zwrot 

Zamawiającemu pełnej wysokości nałożonych na niego odszkodowań, grzywien i kar 

administracyjnych.  

12. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na 

pisemne polecenie Zamawiającego, chyba że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę 

prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim 

przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego 

o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z 

uwagi na ważny interes publiczny. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego 

i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, 

zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane 

poufne”). 

14. Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 

danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez 

pisemnej zgody Zamawiającego w innym celu niż wykonanie umowy, chyba że 

konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów 

prawa. 

§17. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności (przelew 

wierzytelności) wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (zakaz cesji). 

Przelewowi nie podlegają również należności uboczne związane z należnością główną.  
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2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 
3. Strony winny informować się na piśmie o każdej zmianie adresu, nr telefonu, nr faksu,  

e-maila. Zamawiający w wykonaniu niniejszej umowy będzie posługiwał się 

następującymi danymi teleadresowymi: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 
Częstochowa, tel.: 34 368-24-61, nr fax.: 34/ 365-12-90, e-mail: sekretariat@zgm-
tbs.czest.pl . 
WYKONAWCA, w wykonaniu niniejszej umowy będzie posługiwał się następującymi 

danymi teleadresowymi – adres - ……………..,  tel:………….., e-mail: 
…………………………………. 
Do chwili doręczenia jednej ze stron informacji o zmianie danych  teleadresowych drugiej 

strony (nr telefonu, nr faksu, e-maila), informacje przekazane na  poprzednie dane 

teleadresowe będą uważane za doręczone. 

4. W sprawach nieuregulowanych umową obowiązywać będą przepisy Kodeksu Cywilnego, 

oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy. 

5. Integralną część umowy stanowią:  

1) Zaproszenie do składania ofert, nr sprawy DTIZ.2610.44.2019 – załącznik nr 1, 

2) Oferta Wykonawcy z dnia …………– załącznik nr 2, 

3) Przedmiar robót – załącznik nr 3, 

4) Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót -  załącznik nr 4, 

5) Kopia polisy ubezpieczeniowej, dowód opłacenia składki – załącznik nr 5.    

6. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksu pod rygorem nieważności. 

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 
ZAMAWIAJĄCY                       WYKONAWCA  
 
 

sporządzający sprawdzający 


