
Administracja budynku

Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Tel. 25 781 23 61, godz. pracy pon. - pt 700 - 1500

ul. Kosowska 75 08-300 Sokołów Podlaski

Nr rachunku bankowego 49 1240 2715 1111 0000 3276 0141

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „WOLNOŚCI 52” 
budynku przy ul. Wolności 52 w Sokołowie Podlaskim

 zaprasza do złożenia oferty cenowej w przetargu na zadanie:

„DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY 
UL. WOLNOŚCI 52 W SOKOŁOWIE PODLASKIM”

1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
1.1 należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
1.2 na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres oferenta oraz oznaczenie:
 Oferta cenowa  na zadanie pn:  „Docieplenie ścian budynku wielorodzinnego przy ul. Wolności 52 
w Sokołowie Podlaskim”
1.3 Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
1.4 Ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
1.5 Ma obejmować cały zakres robót.
2. Opis prac

2.1. Wykonawca zapewnia organizację i zabezpieczenie placu robót,
2.2. Zakres prac remontowych do wykonania znajduje się w załączniku nr 1,
2.3. Uprzątnięcie terenu objętego remontem.

3. Warunki realizacji
 3.1. Zainteresowani we własnym zakresie w celu prawidłowego oszacowania ceny powinni dokonać wizji 
lokalnej i niezbędnych pomiarów i kalkulacji.
3.2. Podczas wykonywania robót budynek nie będzie wyłączony z użytkowania.
3.3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą, za szkody spowodowane swoim 
działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zadania.
3.4. Gwarancja na okres minimum 3 lata liczony od daty odbioru końcowego robót stwierdzającego brak 
usterek i wad.
3.5. Termin wykonania zadania 90 dni od daty zawarcia umowy.
4. Warunki uczestnictwa
1) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, przez co rozumieć należy wykonanie i prawidłowe 
ukończenie co najmniej jednej roboty o podobnym przedmiocie zamówienia i zakresie.
2) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim (moce przerobowe) umożliwiającym 
realizację zadania na odpowiednim poziomie jakości.
3) zapewnienie kierowania robotami przez osobę posiadającą wymagane przez prawo budowlane 
uprawnienia oraz będąca członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
4) odpowiednia sytuacja ekonomiczna i finansowa gwarantująca bezproblemowe wykonanie zamówienia.
5) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności .
5. Przy wyborze oferty na realizację zamówienia, zamawiający będzie kierował się kryterium:
cena – 100%.
Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez siebie wymogom 
i o najniższej cenie.
6. Wykonawca składając ofertę cenową, składa następujące dokumenty:
1) formularz propozycji oferty cenowej wg Załącznika nr 2,
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2) kopia aktualnego wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji uprawniającego oferenta do 
występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez oferenta),
3) oświadczenie oferenta, że spełnia następujące warunki wg Załącznika nr 3:
-  posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,
- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania robót 
budowlanych,
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie robót budowlanych,
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
4)  opłacona polisa (wraz z dowodem zapłaty), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
5) dowód wniesienia wadium
7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 28.02.2020 r., do godz. 12:00
w zaklejonej kopercie w siedzibie Administracji budynku - sekretariat Sokołowskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego sp. z o.o.  ul. Kosowska 75 08-300 Sokołów Podlaski.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres oferenta oraz napis:
Oferta cenowa na zadanie pn.: „Docieplenie ścian budynku wielorodzinnego przy ul.     Wolności 52    
w     Sokołowie Podlaskim”  
Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona
oferentowi nie otwarta. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 
upływem terminu jej składania.
8. Wadium
Przed terminem składania ofert Wykonawcy wnoszą wadium w wysokości 2.000 zł w wybranej przez 

siebie formie. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że   

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 

2260 oraz 2017 r . poz. 1089). 

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacić należy przelewem na rachunek  49124027151111000032760141.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, z za-strzeżeniem , że zatrzymuje się wadium Wykonawcy, który nie odpowie na 
wezwanie Zamawiającego – nie wyjaśni, nie złoży, nie uzupełni, nie poprawi oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, które Zamawiający w toku badania ofert uznał za niekompletne, 
zawierające błędy, bądź budzące wątpliwości.
9. Zabezpieczenie umowy
Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8.000 zł.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w: pieniądzu, poręczeniach bankowych 
lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie jest zawsze 
zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach 
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zabezpieczenie odpowiadające 70%  kwoty 
zabezpieczenia będzie zwrócone w terminie 30 dni od dnia odbioru należycie wykonanych robót, pozostałe 
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30% po upływie okresu rękojmi za wady. Nr rachunku do wpłaty zabezpieczenia w pieniądzu:  
49 1240 2715 1111 0000 3276 0141 
10. Miejsce i termin otwarcia ofert cenowych:
Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu  28.02.2020 r. o godz. 12:15
w siedzibie Sokołowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim 
ul. Kosowska 75, sala konferencyjna, parter budynku.
11. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:
w sprawach merytorycznych Pencak Lech, pok. nr 12
Tel. 25 781 23 61 w. 32  w godz. 730 - 1430

w sprawach proceduralnych Przewoźnik Justyna, pok. nr 4
Tel. 25 781 23 61 w. 35 w godz. 730 – 1430

12. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Wybrany wykonawca w terminie do 10 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty podpisze umowę w 
siedzibie Sokołowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim 
ul. Kosowska 75.
Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.

Sokołów Podlaski 09.12.2019 r. Za Zarząd Wspólnoty podpisali:

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

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

.........................................................................................

Załączniki:
Nr 1. „Zakres prac remontowych do wykonania”
Nr 2. „Oferta cenowa ”
Nr 3. „Oświadczenie”
Nr 4. „Projekt umowy”

3



Zał. nr 1
ZAKRES PRAC REMONTOWYCH DO WYKONANIA

Zakres prac remontowych do wykonania na budynku obejmuje ocieplenie ścian budynku powyżej 
poziomu gruntu (ściany oznaczone literą A) oraz wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego – tynk 
silikonowy (ściany oznaczone literą B).

I. Ocieplenie ścian budynku powyżej gruntu (ściany oznaczone literą A)
- Ściany zewnętrzne oznaczone literą A docieplić metodą BSO przy użyciu styropianu samogasnącego gr. 
12 cm.
- Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z warstwą zaprawy szpachlowej.
- W części parterowej, a także na ocieplanych cokołach zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej do 
wysokości 2,0 m powyżej poziomu terenu lub siatkę pancerną.
- Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego o grubości 1,5 mm – baranek (należy zacierać ruchem 
kolistym).
- Zamontowanie parapetów zewnętrznych, obróbki blacharskie ogniomurów.
- Malowanie balustrad, rynien, rur spustowych, elementów balkonów.
- Kolorystykę tynku należy uzgodnić z inwestorem.
II. Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego (ściany oznaczone literą B)
- Skucie starych płytek ceramicznych i wyrównanie powierzchni
- Przygotowanie podłoża, likwidacja zarysowań, wyrównanie powierzchni ścian, zatopienie siatki z 
klejem, zabezpieczenie narożników kątownikami
- Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego o grubości 1,5 mm – baranek.
- Malowanie balustrad, rynien, rur spustowych 
- Kolorystykę tynku należy uzgodnić z inwestorem
-  Wszelkie wątpliwości przyszły wykonawca winien wyjaśnić przed złożeniem oferty.
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Zał. nr 2
....................................................................
(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres)
tel. ........................... .................................
tel  .............................................................
NIP.............................................................
ul. ...............................................................
....................................................................

.............................................
(miejscowość, data)

Do Wspólnoty Mieszkaniowej „WOLNOŚCI 52”
ul. Wolności 52, 08-300 Sokołów Podlaski

OFERTA CENOWA Nr  ……  
„Docieplenie ścian budynku wielorodzinnego przy 

ul.     Wolności 52    w     Sokołowie Podlaskim”  
1. Oferuję wykonanie robót, zgodnie z wymogami opisu  za cenę:
- netto ………….zł (słownie: …………………………………………………...……………….. ..zł)
- brutto …………..zł (słownie: ………………………………………………...…………………..zł)
– w tym kwota VAT …………..zł (słownie:…………………………………………………….. zł)

2. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do: 90 dni od daty zawarcia umowy.

3. Zobowiązuję się do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres ........ lat liczonej od daty  odbioru 
końcowego stwierdzającego brak usterek i wad.

4. Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami projektu umowy. Warunki umowy akceptuję 
i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na ww. warunkach w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

5. Numer rachunku bankowego Wykonawcy na który Zamawiający dokona płatności:
…………….....................................................................................................................

6. Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty i załączniki (wymienione w pkt. 6 ogłoszenia):
1) ................................................................................,
2)  ...............................................................................,
3)  ...............................................................................,
4)  ................................................................................,
5) …………………………………………………….,
6)  …………………………………………………….

Podpis

........................................................................................
   (osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)
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Zał. nr 3
....................................................................
(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres)
tel. ........................... fax ...........................
NIP.............................................................
ul. ...............................................................
....................................................................

...............................................................
(miejscowość, data)

Wspólnota Mieszkaniowa „WOLNOŚCI 52”
ul. Wolności 52, 08-300 Sokołów Podlaski

O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę na zadanie pn.:
   „Docieplenie ścian budynku wielorodzinnego
 przy ul.     Wolności 52    w     Sokołowie Podlaskim  ”

- ja niżej podpisany, świadomy odpowiedzialności karnej z art.233 § 1 kk, reprezentując firmę, której 
nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich 
dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że spełniam 
warunki postawione przez Zamawiającego w pkt 4 ogłoszenia:

1) Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.
2) Prawidłowo ukończyłem co najmniej jeden remont o zbliżonym przedmiocie zamówienia i  

zakresie.
3) Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania 

w tym osobę posiadającą wymagane uprawnienia kierownika robót.
4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa firmy gwarantuje wykonanie zadania na odpowiednim 

poziomie.
5) Posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Podpis

.............................................................................................
        (osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)
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Zał. nr 4
Projekt

UMOWA  Nr  ......./W52/2020  

Zawarta w dniu ................... w Sokołowie Podlaskim pomiędzy: 
Wspólnota Mieszkaniowa „WOLNOŚCI 52” budynku przy ul. Wolności 52 w Sokołowie Podlaskim
08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 52, NIP 823 15 04 549
  reprezentowana przez :   

1. …........................................................................................................
2. ….........................................................................................................
3. ….........................................................................................................

zwana dalej „Zamawiającym”,

a firmą:
....................................................................................................................
....................................................................................................................
tel: .......................... e-mail: ..............................
zarejestrowaną:       NIP  …............................ REGON  …...................................
 reprezentowaną przez:
....................................................................................................................
zwaną dalej „Wykonawcą”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym 
została zawarta umowa, dalej zwana „umową” o następującej treści:

§1
Przedmiot i zakres rzeczowy

1. Wykonawca zobowiązuje sie do wykonania robót budowlanych zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
ogłoszenia zwanych dalej przedmiotem umowy.

§2
Terminy realizacji

Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:
1. Termin rozpoczęcia prac ............................... 
2. Zakończenie całości przedmiotu umowy w terminie do dnia ...........................
3. Zamawiający przekaże plac budowy protokolarnie w terminie do dnia ..................

.
§3

Nadzór
1. Wykonawca wskazuje kierownika budowy w osobie : 

..........................................................................
 numer uprawnień budowlanych ................................

2. Zmiany kierownika budowy nie pociągają konieczności wprowadzania aneksu do umowy.

§4
 Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a. Opracowanie projektu organizacji robót dostosowanego do charakteru i zakresu przewidzianych 

do wykonania robót.
b. Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.
c. Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie 

z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz aktualnie obowiązującymi polskimi 
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normami i polskim prawem budowlanym. 
d. Urządzenie placu budowy i gospodarowanie nim od czasu jego przejęcia od Zamawiającego 

do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za szkody powstałe na tym terenie.
e. Prowadzenie robót w sposób niepowodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, pod rygorem odpowiedzialności 
cywilnej za powstałe szkody.

f. Zapewnienie ochrony znajdującego się na placu budowy mienia oraz instalacji podziemnych 
i nadziemnych znajdujących się w obrębie placu budowy.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie i egzekwowanie przepisów 
norm i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie wykonywanych robót.

3. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego okaże niezbędne atesty, świadectwa, (certyfikaty) 
i inne dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów, wyrobów i urządzeń oraz wyniki 
badań materiałów i instalacji.

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go 
w terminie ustalonym do odbioru robót.

5. Nieprzestrzeganie powyższych zapisów przez Wykonawcę może spowodować rozwiązanie umowy.

§5
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie określone w ust. 2 jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowany zakres robót uwzględniające wszystkie składniki 

określone w niniejszej umowie na podstawie oferty Wykonawcy ustalone zostało na kwotę 
netto .............. zł (słownie: ................................................................), podatek VAT w wysokości .....% 
tj. ............... zł (słownie: ........................................), łącznie brutto ................. zł  
(słownie: ..............................................................................)

3. Podatek VAT jest naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy.
§6

Fakturowanie i rozliczenie
1. Za wykonane roboty Wykonawca wystawi fakturę VAT dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
„WOLNOŚCI 52” budynku przy ul. Wolności 52, 08-300 Sokołów Podlaski,  
NIP …...................................................... 
2. Podstawę do wystawienia  faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego i przekazania 
przedmiotu umowy Zamawiającemu.
3. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy będzie płatna na konto wskazane przez 
Wykonawcę .................................................................... w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT 
do siedziby Sokołowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim 
ul. Kosowska 75.

§7
Odbiory

 1.Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1. 
 2.Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót na piśmie.
 3.W przypadku robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu Wykonawca powiadamia 
Zamawiającego z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie jakości robót podlegających zakryciu.
 4.Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu niniejszej umowy w ciągu 7 dni od daty 
zawiadomienia go o gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 
 5.W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.
 6.Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru komplet 
następujących dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru:
 a)protokoły odbiorów technicznych (jeżeli takie były wymagane),
 b)dokumenty i certyfikaty jakościowe potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie RP 
wbudowanych materiałów i urządzeń,
 7.Wykonawca przekaże przedmiot zamówienia Zamawiającemu, po zakończeniu odbioru końcowego 
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i usunięciu stwierdzonych w trakcie odbioru usterek i wad. 
 8.Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia:

 a)Jeśli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.
 b)Jeśli wady nie nadają się do usunięcia to: 
- jeśli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.
- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od 
umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy. 

 9.Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół odbioru, zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
przy odbiorze wad. 
 10.Wykonawca powiadamia pisemnie Zamawiającego o usunięciu wad. 
 11.Zamawiający wyznacza ostateczny gwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji 
ustalonym w umowie.
 12.Nie wywiązanie się z ustaleń i terminów , o których mowa w protokole odbioru spowoduje ponowne, 
ostateczne wezwanie i w przypadku braku podjęcia czynności w terminie 7 dni od ostatecznego 
wezwania, Zamawiający zleci wykonanie zastępcze robót.
 13.Wykonawca przekaże roboty objęte niniejszą umową wraz z wymaganymi dokumentami 
pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§8
 Rękojmia za wady

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne i prawne przedmiotu 
umowy.  

2. Wykonawca jest zobowiązany w okresie rękojmi do usunięcia wszelkich wad będących następstwem 
wadliwego wykonania przedmiotu umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia wad w okresie rękojmi strony postanawiają:
a. jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

Zamawiający może zażądać usunięcia wad lub obniżyć odpowiednio kwotę wynagrodzenia 
o utraconą wartości użytkową wykonanych robót,

b. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 
Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykonania przedmiotu umowy. 

4. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu 
jej stwierdzenie, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie, na 7 dni przed dokonaniem 
oględzin, chyba że strony umówią się inaczej.

 Zamawiający wyznaczy w uzgodnieniu z Wykonawcą termin rozpoczęcia usuwania wad i termin ich 
usunięcia w formie protokolarnej.

5. W przypadku nierozpoczęcia przez Wykonawcę usuwania wad i usterek, we wskazanym w protokole 
terminie, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze wykonanie robót na koszt Wykonawcy wg aktualnie 
obowiązujących stawek rynkowych.

6. W przypadku nieusunięcia wad w terminie wskazanym w protokole Zamawiający naliczy kary, 
o których mowa w §10 ust. 7 niniejszej umowy.

7. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie. 
8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, będących następstwem wadliwego 

wykonania przedmiotu umowy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
9. Bieg terminu, po którego upływie wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi, rozpoczyna się dniu 

zakończenia przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu umowy stwierdzającego brak 
usterek i wad.

10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w ust. 9, jeżeli 
reklamował wadę przed upływem terminów określonych w umowie. 
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§9
Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres  ........ lat.  
2. Bieg gwarancji dla całego przedmiotu umowy rozpoczyna się w dniu, w którym nastąpił odbiór 

końcowy robót stwierdzający brak usterek i wad przedmiotu umowy.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, 

jeżeli reklamował wadę przed upływem terminów określonych w umowie. 
4. Jeśli w okresie gwarancji w terminie 7 dni od daty zgłoszenia usterki Wykonawca nie rozpocznie 

naprawy zgłoszonej usterki, Zamawiający ma prawo zlecić jej wykonanie innemu Wykonawcy, 
a kosztami obciąży Wykonawcę.

§10
Zabezpieczenie umowy

1.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …................... Wykonawca wniósł w 
formie …...................................  
2. Kwota 70% zabezpieczenia będzie zwrócona w terminie 30 dni od dnia odbioru należycie wykonanych 
robót, pozostałe 30% po upływie okresu rękojmi za wady.

§11
Kary umowne, rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy

 Strony ustalają kary umowne w wysokości:
1. Wykonawca płaci kary umowne:

a) z tytułu nieterminowej realizacji robót 0,2% wartości ustalonej w § 5 ust. 2 przed naliczeniem 
podatku VAT, za każdy dzień zwłoki 

b) z tytułu nieterminowego usuwania wad stwierdzonych w trakcie realizacji robót 0,2% wartości 
przedmiotu umowy ustalonej w § 5 ust. 2 przed naliczeniem podatku VAT, za każdy dzień zwłoki 
w stosunku do uzgodnionego terminu w okresie rękojmi i gwarancji.

2. Za nieusunięcie wad i usterek stwierdzonych protokolarnie w terminie wskazanym w protokole podczas 
eksploatacji budynku będącego w okresie rękojmi i gwarancji  Wykonawca płaci kary umowne – 
w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od wyznaczonego terminu usunięcia tych wad 
i usterek.
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

a) nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji robót w terminie 10 dni od daty wskazanej w § 2 ust. 1 
niniejszej umowy,

b) wykonywania robót niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i niedokonania ich 
naprawy w ciągu 30 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego,

c) wykonywania robót niezgodnie z umową lub dokumentację bez akceptacji Inwestora 
i nieprzystąpienia do właściwego wykonywania robót w ciągu 14 dni od daty powiadomienia,

d) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości.
4.  W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 3 Wykonawca:

a) zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 20% wartości określonej w §5 ust. 2 niniejszej 
umowy przed naliczeniem podatku VAT

b) sporządzi na własny koszt protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz 
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony.

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli:
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania przez 

Wykonawcę nie reguluje płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 
b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokółu odbioru.

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia,

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
7.  Odstąpienie strony od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
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i powinno zawierać uzasadnienie.
§12

Odpowiedzialność Wykonawcy
Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność cywilną za wszelkie zawinione przez Wykonawcę szkody 
osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej 
umowy.

§13
Postanowienia końcowe

1. Strony oświadczają, że są podatnikami - „płatnikami” podatku VAT.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają  przepisy ustawy 

Kodeks cywilny.
3. Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Ewentualne spory wynikające z realizacji treści niniejszej umowy, w przypadku nieosiągnięcia 

porozumienia w sposób polubowny, poddawane będą rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy w 
Sokołowie Podlaskim.

5. Formularz ofertowy stanowi integralną część niniejszej umowy.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każda ze stron otrzymuje jeden 

egzemplarz.

Podpisy:
 

Wykonawca Zamawiający
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