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Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym 

na realizacje zamówienia 

           REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ I PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ W BUDYNKU 

KLASZTORU OO.KARMELITÓW W TRUTOWIE 

Nazwa i adres zamawiającego: 

     Klasztor O.O.w Trutowie  

REGON   040016582 

NIP                   4660420710 

Miejscowość  Trutowo  

Adres   Trutowo 25, 87 -620 Kikół  

Mail.              m.jankowski.trutowo@onet.pl 

Strona internetowa http://www.trutowo.karmelici.pl/ 

Godziny urzędowania 8;00 do 17;00 

Tel.   054 289-44-87   lub 660081210 

1. Tryb udzielania zamówienia. 

Zamówieniu udzielane przy zastosowaniu zasady konkurencyjności przewidzianej dla udzielania 

zamówienia na realizację zadań w ramach Projektów współfinansowanych z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na lata 2014- 2020, przez 

podmioty które nie są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Dla 

zamówień których szacunkowa wartość zamówienia przekracza równowartość 50.000 zł netto 

2. Informacja, że zamówienie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej albo, że 

zamawiający ubiega się lub zamierza się ubiegać o dofinansowanie zamówienia za środków 

Unii Europejskiej: 

Zadanie ,realizowane  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Kujawsko-

Pomorskiego  na lata 2014-2020, Oś  Priorytetowa,  4.  Rozw ój  przyjazny środowisku,4.4Ochrona 

i rozwój zasobów kultury   .   

3.    Opis przedmiotu zamówienia: 

         REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ I PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ W BUDYNKU 

KLASZTORU OO.KARMELITÓW W TRUTOWIE 

ZAMÓWIENIE OPISANE JEST W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ  z tym , że wykonaniu podlegać 

BĘDZIE ZAKRES PRAC  , KTÓRY SZCZEGÓŁOWO OPISANY JEST  W PRZEDMIARZE ROBÓT ,  

DOKUMENTY  TE  SĄ ZAŁACZNIKAMI DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFEROWEGO .  

http://www.trutowo.karmelici.pl/
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1/obejmuje roboty konserwatorskie oraz  remontowo – budowlane i instalacyjne m.in.: 

- Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych nad kondygnacją I- analogia -istniejące zadaszenie nad 

drzwiami – 1,95 m2 

-/ Osłony okien oraz przypory od str. płd-zach. Folią polietylenową – 49,22 m2 

- Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie– 319,152 m2 

-Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej o powierzchni do 5m2 na ścianach i stropach bez zrywania 

otrzcinowania- analogia- tynki zewnętrzne w ilości 30% powierzchni elewacji – 95,902 m2 

-Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni ponad 5m2 z zaprawy wapienno- cementowej na ścianach 

płaskich- z gotowej suchej mieszanki wapienno- cementowej wg projektu  (Tynk Caparol Iniversal lub inny o porównywalnych 

parametrach technicznych – 95,902 m2 

6- Uszczelnienie przeciwwilgociowe elastyczną cementowo- polimerową zaprawą uszczelniającą w obiektach narażonych na 

działanie wilgoci bezciśnieniowej na powierzchniach pionowych – Analogia- zamknięcie rys pigmentową masą do napraw 

zarysowanych tynków elewacyjnych (Caparol Cap-elast Phase 1 lub inna o porównywalnych parametrach technicznych) – 319,152 

m2 

7-Prace przygotowawcze przy renowacji starego budownictwa- odgrzybianie podłoży budowlanych przez malowanie dwukrotne 

(Caparol Capatox lub inny o porównywalnych parametrach technicznych)– 60,860 m2 

- Roboty odgrzybieniowe -oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych powierzchni ponad 5,0 m2 – 60,860 m2 

- Gruntowanie tynków na ścianach przy renowacji starego budownictwa – przygotowanie do szpachlowania (Caparol Capasol LF 

Konzentrat lub inny o porównywalnych parametrach technicznych – 319,152 m2 

-Szpachlowanie tynków na ścianach przy renowacji starego budownictwa – ściany (Caparol Fassaden Feinspachtel P lub inna o 

porównywalnych parametrach technicznych gr. 2 mm)- 294,54 m2 

- Szpachlowanie tynków przy renowacji starego budownictwa- dodatek za 1 mm pogrubienia szpachli (szpachla jak wyżej)- 294,54 

m2 

- Szpachlowanie tynków na sufitach przy renowacji starego budownictwa – analogia gzyms i ościeża (szpachla jak wyżej gr. 2 mm)  

– 24,612 m2 

- Szpachlowanie tynków  przy renowacji starego budownictwa – dodatek za 1mm pogrubienia szpachli (szpachla jak wyżej)  – 

24,612 m2 

-Malowanie tynków renowacyjnych na ścianach przy renowacji starego budownictwa (Caparol Sylitol-NQS lub inna o 

porównywalnych parametrach technicznych)– 319,152 m2 

-Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości konstrukcji stalowych 

pełnościennych – opierzenie przypory z blachy na rąbek stojący (wsp. do R=1,3 )- część widoczna od strony elewacji północno- 
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zachodniej – 22,080 m2 

- Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi konstrukcji stalowych pełnościennych- jak wyżej– 22,080 m2 

- Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych pełnościennych -jak wyżej- farby do powierzchni 

ocynkowanych- malowanie 2-krotne – 22,080 m2 

-Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych – 9,52 m2 

-Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,5232– 17,000 

szt. 

- Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m- 322,20 m2 

-Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1m2 – 4,540 

m2 

-Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10m 

- Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych -322,20 m2 

- Eksploatacja rusztowań zgodnie z pkt. 5,15 oraz tabl. 9923 Lp.1 i tabl. 9924 Lp.1 założeń szczegółowych do rozdziału 16 KNR 2-02- 

197,298 m-g 

- Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km- 2,398 m3 

- Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi – za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km- 2,398 m3 

-  Koszt składowania i utylizacji materiałów z rozbiórek zasypek- 2,398 m3 

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót 

stanowiące załączniki do  niniejszego Zapytania Ofertowego  . 

 2)  Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez 

Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym zapytaniu ofertowym. Harmonogram 

będzie musiał być zatwierdzony przez Zamawiającego. 

 3) Materiały uzyskane w trakcie rozbiórek przedstawiające wartość użytkową lub 

materialną zostaną przekazane Zamawiającemu.  

4) Lokalizacja przedmiotu zamówienia:  Województwo Kujawsko-Pomorskie, powiat 
lipnowski Trutowo 25 ,87-620 Kikół  4, działki nr ewid.286, w obrębie  trutowo gm Kikół. 

 5) Warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

Wejście główne do budynku kościoła  jest  dostosowanie dla osób niepełnosprawnych. 

 6) Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawców na podstawie umowy o 
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pracę. 

Zakres robót, które wykonywać będą pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę: 

- roboty remontowo-budowlane, 

- roboty instalacyjne.  

7) Unieważnienie postępowania. 

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być 

przeznaczone na sfinansowanie  częściowo zamówienia.  

8)Dopuszczenie równoważności: 

 a) W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie 

rozwiązań równoważnych. 

b) Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, które są 

wymienione w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót  pod warunkiem, że 

materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak 

materiały wymienione w w/w dokumentach. 

c) Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i 

materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego. 

d) Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne 

parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać 

wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy 

przedmiotu zamówienia. 

e) Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający 

rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach 

internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie 

na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego 

rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma 

wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia 

wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, 

dopuszcza jednocześnie produkty  równoważne o parametrach jakościowych i cechach 

użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym 

samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji 

Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały 

lub urządzenia. 

f) W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych 

materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i 
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urządzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej. Pod pojęciem parametry rozumie 

się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, 

bezpieczeństwo i wytrzymałość. 

9) Zmiany w treści umowy 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła 

następujących zdarzeń: 

wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy, 

wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 

można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 

wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku 

pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy), przy pomocy 

których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod 

warunkiem zaproponowania innych osób spełniających na dzień składania ofert, warunki 

określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym , 

zmiany podwykonawcy, 

wystąpienia konieczności zmian osób wykonawcy, w przypadku gdy zamawiający uzna, że 

osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca jest obowiązany dokonać 

zmiany tych osób na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w zapytaniu 

ofertowym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego, 

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez 

strony. 

4 . Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 Kody CPV: 

              45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

              45442100-8 Roboty malarskie 

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45262120-8 Wznoszenie rusztowań 

45262110-5 Demontaż rusztowań 

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
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45410000-4 Tynkowanie  
 

5.Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji . 

        Termin wykonania zamówienia (realizacji umowy) 20 października 2018r.   

   6.  Warunki Udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków.        

a.  W postępowaniu, samodzielnie lub jako członkowie konsorcjum, nie mogą brać udziału 

Oferenci (Wykonawcy) powiązani z zamawiającym osobno lub kapitałowo. 

1)Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedur wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające 

w szczególności na:      

a. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b. Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c. Pełnieniu funkcji członka organu  nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

e.  Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione 

warunki udziału w postępowaniu: 

2)Posiadanie wiedzy i doświadczenia- przez co należy rozumieć: 

a. warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy 

- to w tym okresie, co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem (roboty 

konserwatorskie, remontowo-budowlane i instalacyjne w obiekcie zabytkowym) co winni 

potwierdzić dowodami, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz że zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone o wartości brutto 

minimum  40 000,00zł /słownie czterdzieści tysięcy  złotych 00/100. 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia: Wykonawca dysponuje osobami/ pracownikami  zdolnym do 

wykonania zamówienia, tj. wskaże do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia 

następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia-  wymagane dysponowanie, co najmniej: 

a. warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje kadrą techniczną z 

uprawnieniami i kwalifikacjami we wszystkich branżach, które wystąpią przy realizacji 

przedmiotu zamówienia tj. kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania 
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robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz co 

najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy w realizacji 

podobnych zadań oraz posiadającym zaświadczenie od wojewódzkiego konserwatora 

zabytków o posiadaniu kwalifikacji na prowadzenie W odniesieniu do osoby wskazanej 

wyżej Wykonawca musi dysponować osobą zdolną do wykonania niniejszego zamówienia 

lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osoby zdolnej 

do wykonania zamówienia.  prac przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru 

zabytków , 

4)dysponuje lub będzie dysponował niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i 

urządzeniami tj. co najmniej: rusztowaniami rurowymi zewnętrznymi o powierzchni min. 

322,20 m2.   

5)sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: 

spełnia- nie spełnia. 

     Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż: 

• Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

            W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt 6   niniejszego               

zapytania Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 

1. w celu potwierdzenia warunków określonych w pkt. 6. 1)  oświadczenie o braku powiązań z 

zamawiającym zgodnie ze wzorem określonym w załączniku. Nr 6 do zapytania ofertowego  

b. W celu potwierdzenia warunków określonych w pkt 6.2 )wykaz wykonanych we 

wskazanym okresie robót budowlanych, z podaniem ich rodzaju, wartości oraz daty i 

miejsca wykonania, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik  Nr3 do 

niniejszego   zapytania ofertowego  oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te 

zostały wykonane należycie ( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 

Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne 

doświadczenie), o wartości brutto minimum  40 000,00 zł /słownie czterdzieści tysięcy 

złotych 00/100. 

1. W celu potwierdzenia warunków określonych w pkt 6.3) wykaz osób, którymi 

dysponuję lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu niniejszego zamówienia składa wykaz sporządzony według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4  do niniejszego   zapytania ofertowego  oraz informacje 

o tych osobach z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia  niezbędnych do wykonania zamówienia. 

2. W celu potwierdzenia warunków określonych w pkt 6.4) wykaz sprzętu którym 

dysponuje lub będzie dysponować Wykonawca składa wykaz sporządzony według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego   zapytania ofertowego  wraz z 

podaniem formy dysponowania. 
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3. W celu potwierdzenia warunków określonych w pkt 6.5)informację banku lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie 

nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  zapewniającą realizację 

zamówienia w wysokości minimum 40 000,00 złotych słownie czterdzieści  tysięcy 

złotych  

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni łącznie 

spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych 

warunków, z tym zastrzeżeniem, iż oświadczenie o braku powiązań składa każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegający się o zamówienie. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do 

reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i 

zawarcia umowy. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do 

złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika. 

3. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do 

reprezentowania w postępowaniu zawarcia umowy. 

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których Oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, pod rygorem odmowy 

podpisania umowy są zobowiązani dostarczyć zamawiającemu stosowną umowę regulującą 

współpracę wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, zawierającą w swojej treści 

minimum następujące postanowienia: 

a. określenie celu gospodarczego, 

b. określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych 

przy realizacji ww. zamówienia, 

c. oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie 

obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi, 

d. zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego, 

e. nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub umowy 

zawartej pod warunkiem zawieszającym. 

8.Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Informacje ogólne. 
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Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

2. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy. 

1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny brutto podanej 

w ofercie przez Wykonawcę. 

2. Wybrany w zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy przed zawarciem umowy, pod rygorem odmowy jej podpisania. 

Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 

a. pieniądzu, 

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c. gwarancjach bankowych, 

d. gwarancjach ubezpieczeniowych.  

e. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu winno być wniesione w PLN. 

f. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca płaci przelewem na następujący 

rachunek bankowy Zamawiającego  nr : 08 9537 0000 2004  0043  0302  0001 

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenie tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia, gwarancja powinna 

być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące 

elementy: 

a. nazwę dającego zlecenie ( Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia 

(Zamawiającego) , gwaranta lub poręczyciela ( banku lub instytucji ubezpieczeniowej 

udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 

b. dokładnie przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer zamówienia 

nadany przez zamawiającego oraz datę ogłoszenia przetargu, 

c. precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub 

poręczeniem, 

d. kwota gwarancji lub poręczenia, 

e. zobowiązania gwaranta lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia 

kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, 

f. zapewnienie wykonalności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 

g. określenie miejsca rozstrzygnięcia sporów w sądzie właściwym dla siedziby 

Zamawiającego. 

h.  Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia 
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należytego wykonania umowy, do dnia zawarcia umowy, Zamawiający wybiera 

najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych Ofert.  

i. Wykonawca może w każdym czasie zmienić formę zabezpieczenia na jedną z 

podanych wyżej. 

j. W przypadku zabezpieczeń składanych w formie pieniężnej Zamawiający zwróci 

70% wartości złożonego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia, natomiast pozostałe 30% wartości zostanie zwrócone w ciągu 15 dni 

po upływie okresu udzielonej gwarancji. 

10.Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacja niniejszego 

zamówienia publicznego. 

Wszelkie roszczenia związane z realizacja zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsze 

ogłoszenie dokonywane będą w PLN. 

11.Opis sposoby przygotowania oferty. 

Wymagania podstawowe. 

1.Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w 

formie pisemnej. 

2.Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu. 

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5.Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy ( 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, Iż jeżeli z 

dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa ( 

pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka 

osób, dokumenty wchodzące w skład Oferty muszą być podpisane przez wszystkie osoby. 

6.Upoważnienie osób podpisujących Ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z 

dokumentów dołączonych do Oferty. Oznacza to, Ze jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z 

dokumentów stwierdzającego status prawny Wykonawcy ( odpisu z właściwego rejestru lub 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do Oferty należy dołączyć 

pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione, w świetle wskazanych wyżej 

dokumentów. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 

7.Oferta składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może 

być podpisana prze pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców. Do tego pełnomocnictwa 

mają zastosowanie postanowienia pkt 5-6 powyżej 

8.Dokumenty, które przygotowuje Wykonawca na podstawie wzorów dokumentów dołączonych 
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do niniejszego ogłoszenia powinny zostać wypełnione przez Wykonawce i dołączone do Oferty. 

9.We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach. Zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu o treści pieczęci zamawiającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby. 

10.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem z złożeniem Oferty. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

12. Forma Oferty. 

1). Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu, mieć 

formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy 

złożyć do formaty A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z 

tłumaczem na język polski poświadczonymi przez Wykonawcę. 

2). Stosowne wypełnienie we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do 

niniejszego Ogłoszenia i wchodzących następnie w skład Oferty mogą być dokonane 

komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

3). Dokumenty przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie 

wzorów stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia powinny mieć formę 

wydruku komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów , na 

podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego Ogłoszenia. 

4). Zaleca się aby całość Oferty była złożona w formie umożliwiającej jej 

przypadkowe zdekompletowanie. 

5). Zaleca się aby wszystkie zapisane strony Oferty były ponumerowane, strony 

parafowane przez osobę ( lub osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy 

upoważnione są dwie lub więcej osób) Podpisującą ( podpisujące) Ofertę zgodnie z 

treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego 

do Ofert pełnomocnictwa. 

6). Wszelkie miejsca w ofercie, w którym Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

wpisywanej przez siebie treści ( czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to 

dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez Wykonawcę. 

Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany 

przez niego  tekst muszą być parafowane. 

7). Dokumenty wchodzące w skład Oferty mogą być przedstawiane w formie 

oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. 

Oświadczenie sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do 

niniejszego Ogłoszenia powinny być złożone w formie oryginał. Zgodność z 

oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład 

Oferty musi być potwierdzona przez osobę  ( lub osoby jeżeli do reprezentowania  

Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą ( podpisujące) 

Ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub 
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treścią załączonego do Oferty pełnomocnictwa. 

8). Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę 

kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

  

13 Zawartość Oferty: 

Kompletna Oferta musi zawierać: 

1).Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do 

niniejszego ogłoszenia, 

2).W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

3). Załączniki, o których mowa  w pkt. 6 zapytania ofertowego. 

4). Kosztorys  uproszczony, sporządzony ściśle według przedmiaru robót w 

częściach, w których funkcjonują przedmiary. W wycenie wyliczonej jak wyżej 

należy dodać wszystkie niezbędne koszty wynikające z zapisów Umowy i zapytania 

ofertowego. 

5) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  

6). Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

7). Wykonawca może zastrzec w ofercie ( oświadczeniem zawartym w Formularzu 

Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących 

tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

8). Wykonawca nie może zastrzec informacji objętych Formularzem Oferty. 

9)Parafowany projekt umowy  

10) oświadczenie wykazu  części , których realizację wykonawca powierzy 

podwykonawcom 

11) oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o prace  
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14.  Wyjaśnienie i zmiany w treści ogłoszenia 

        1. Wyjaśnienie treści ogłoszenia 

 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści  zapytania 

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, przekazując je 

Wykonawcy, który o nie wystąpił, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfiki 

wpłynęła do zamawiającego co naj mniej niż 6 dni przed terminem składania Ofert. 

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania 

zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniane jest ogłoszenie. 

       2. Zmiany w treści ogłoszenia 

 1.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu         

składania Ofert zmienić treść niniejszego ogłoszenia. Dokonaną zmianę 

ogłoszenia         Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której 

udostępniane jest ogłoszenie. 

2. Zamawiający przedłuży termin składania Ofert, jeżeli w wyniku zmian treści 

ogłoszenia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w Ofertach. O  

przedłużeniu terminu składania Ofert Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 

zamieszczając tę informację na stronie internetowej na której udostępnione jest 

ogłoszenie. 

15.  Informację o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami    

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

W kontaktach między Zamawiającym, a Wykonawca dopuszcza się formę pisemną, 

poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż złożenie oferty musi nastąpić w formie 

pisemnej. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informację za pomocą poczty elektronicznej, każda ze stron na 

żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

                       Poczta e- mail do kontaktu: m.jankowski.trutowo@onet.pl 

16.  Miejsce, termin i sposób złożenia Oferty. 

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Klasztoru , w      

nieprzekraczalnym terminie: do dnia 31 sierpnia 2018r. do godz. 11.30 

2.Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 

kopercie ( paczce). Kopertę ( paczkę) należy opisać następująco:  

           REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ I PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ W BUDYNKU 

KLASZTORU OO.KARMELITÓW W TRUTOWIE 

Realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Kujawsko-

mailto:m.jankowski.trutowo@onet.pl
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Pomorskiego  na lata 2014-2020, Oś  Priorytetowa,  4. Rozw ój  przyjazny środowisku,4.4Ochrona 

i rozwój zasobów kultury oraz Budżetu województwa Kujawsko-Pomorskiego  .  

- Nazwa i adres zamawiającego: 

     Klasztor O.O.w Trutowie  

REGON   040016582 

NIP   4660420710 

Miejscowość  Trutowo  

Adres   Trutowo 25, 87 -620 Kikół  

Nie otwierać przed dniem: 31 sierpnia 2018r., godzina 12.00. 

- Na kopercie ( paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

-Oferty nadesłane poczta będą zakwalifikowane do postępowania, pod warunkiem ich dostarczenia 

do Zamawiającego przez pocztę w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w pkt. 16 podp. 1 

 17. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 

1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie Ofertę. 

Zmiany lub wycofanie złożonej Oferty  są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały 

dokonane przed upływem terminu składania Ofert. 

2. Zmiana złożonej Oferty. 

Zmiany, poprawki lub modyfikacja złożonej Oferty muszą być złożone w miejscu i 

według zasad obowiązujących przy składaniu Oferty. Odpowiednio opisane koperty 

( paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo  opatrzyć dopiskiem ZMIANA. W 

przypadku złożenia kilku ZMIAN kopertę ( paczkę) każdej ZMIANY  należy 

dodatkowo opatrzyć napisem: zmiana nr ….. 

3. Wycofanie złożonej Oferty. 

Wycofanie złożonej Oferty następuję poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 

podpisanego przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu Oferty. Odpowiednio opisana kopertę ( paczkę) 

zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem WYCOFANIE. 

18.  Miejsce i termin otwarcia Ofert. 

Otwarcie Ofert nastąpi w kancelarii  klasztoru i w dniu  31 sierpnia 2018r. o 

godzinie 12.00 
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19. Tryb otwarcia Ofert. 

1. Bezpośrednio przed otwarciem Ofert Zamawiający podaje kwotę, jaka zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

2. W trakcie publicznej sesji otwarcia Ofert nie będą otwierane koperty ( paczki) 

zawierające Oferty, których dotyczy WYCOFANIE. Takie oferty zostaną odesłane 

Wykonawcą bez otwierania. 

3. Koperty ( paczki) oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przed 

otwarciem kopert (paczek) zawierających Ofert, których dotyczą zmiany. Po 

stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do 

Oferty. 

4.W trakcie otwierania kopert z Ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi 

obecnym: 

a) Nazwę ( firmę) i adres Wykonawcy, którego Oferta jest otwierana, 

b) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji oraz warunków płatności, zawarte w Formularzu Oferty, 

5. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu Ofert, 

zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej. 

 20. Zwrot Oferty bez otwierania. 

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania. 

  

 21. Okres związania Ofertą. 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną Ofertą przez 30 dni. Bieg terminu 

zobowiązania Ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co 

najmniej 3 dni prze upływem terminu związania Ofertą, jednorazowego zwrócenia 

się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

  22. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Podana w Ofercie cena musi być wyrażona w PLN ( z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku). Cena podana w ofercie musi być ceną ostateczną, kompletną, 

jednoznaczną, nadto musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania 

oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 
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zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Cena ofert jest ceną, której definicje określa art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 

dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług ( Dz. U. Poz.915); 

tzn.: cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, która kupujący jest 

zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar i usługę; w cenie uwzględnia się 

podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych 

przepisów sprzedaż towarów ( usług) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i 

usług oraz podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową. 

3. Cena Oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. 

4. Ceną oferty będzie suma cen za poszczególne zadania realizowane w ramach 

zamówienia. 

5. Wykonawca w Ofercie podaje cenę ofertową, która ma  charakter ryczałtowy. 

6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone 

zostały w załączniku do niniejszego ogłoszenia- wzorze umowy. 

 23. Opis kryteriów którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze   Oferty 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny Ofert. 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez 

Zamawiającego  z niniejszego postępowania; 

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria: 

1) Cena  i Okres Gwarancji i rękojmi. 

Znaczenie procentowe kryterium: 

1. Cena- 60%- maksymalnie 60pkt 

2. Okres gwarancji i rękojmi 40%- maksymalnie 40 pkt. 

a) Zasady oceny kryterium ,,Cena'' 

Porównywalną ceną będzie cena brutto. 

W przypadku kryterium ,,Cena'' oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 

przecinku ilość punktów wynikających z działania. 
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Cena brutto 

Liczba punktów = Cn/Cb x 60 

Cn – najniższa cena spośród badanych wszystkich ofert nie odrzuconych 

Cb – cena oferty badanej 

60 – wskaźnik stały 

  

3. Zasady oceny kryterium Gwarancja i rękojmia:  

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie gwarancji podanej przez Wykonawcę. Do oceny 

ofert Zamawiający przyjmie okresy gwarancji zawarte w przedziale pomiędzy: minimum 24 

miesiące ÷ maksimum 60 miesięcy.  Wykonawca może zaproponować termin gwarancji w pełnych 

miesiącach. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy wykonawca 

otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 40.    

Sposób liczenia Wagi:            

okres gwarancji badanej oferty 

---------------------------------------------- -------------------------- x 40% = liczba punktów    

60 miesięcy (limit okresu gwarancji ustalony przez  zamawiającego   

Ostateczna ocena punktowa oferty 

Ocena punktowa Oferty ,,i'' będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku 

liczba wynikającą ze zsumowanej ilości punktów, jakie otrzyma ta Oferta za 

poszczególne Kryteria. 

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta 

otrzyma największą łączną ilość punktów 

  

24. Oferta z rażąco niską ceną. 

  

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy Oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia może zwrócić się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie 

w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów Oferty mających wpływ na 
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wysokość ceny. 

2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w 

szczególności oszczędności metody wykonania zamówienia , wybrane rozwiązania 

techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla 

Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

3. Zamawiający odrzuca Ofertę: 

1) Wykonawcy, którzy nie złożyli wyjaśnień lub 

2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami 

potwierdza, że Oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

25.  Wyjaśnienie dokumentów ofertowych. 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

oświadczeń lub dokumentów, wymaganych niniejszym zapytaniem ( z wyłączeniem 

dokumentu oferty) lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli 

oświadczenia i dokumenty, o których mowa wyżej, zawierające błędy lub którzy 

złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, 

że mimo ich złożenia Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

26. Tryb oceny Ofert. 

1.  Wyjaśnienie treści Ofert i poprawienie oczywistych omyłek. 

 W toku badania i oceny Ofert, zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie 

między zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej Oferty oraz, 

z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej 

treści. 

2.Zamawiający poprawi w tekście Oferty: 

1) oczywiste omyłki pisarskie 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem 

istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę , którego Oferta 

została poprawiona. 

3. zamawiający ustala następujący tryb poprawiania omyłek rachunkowych: 

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny w następujący 
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sposób: 

1) Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę ( ryczałtową) bez 

względu na sposób jej obliczenia, 

2) Jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej 

podanej słownie, Zamawiający przyjmie za prawidłową cenę ryczałtową 

podaną słownie, 

3) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, 

zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano poszczególne ceny 

ryczałtowe. 

4.Sposób oceny zgodności Oferty z treścią niniejszego ogłoszenia. 

Ocena zgodności Oferty z treścią ogłoszenia przeprowadzona zostanie wyłącznie na 

podstawie analizy dokumentów lub oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej 

ofercie. 

5. Sprawdzanie wiarygodności Ofert.  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny Oferty 

wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, 

oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 

2. W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego w trakcie sprawdzania 

Ofert, że złożenie Oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Oferta 

zostanie przez Zamawiającego odrzucona, 

3. Przedstawienie przez Wykonawcę nieprawdziwych mających wpływ na 

wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania. 

27.  Wykluczenie Wykonawcy. 

1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania 

ofertą; 

3) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub 

mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również podmioty 

powiązane kapitałowo lub osobowo, przez co rozumie się wzajemnie powiązania 
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między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a wykonawcą, polegającą w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spólki 

osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika, 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3. Zamawiający zawiadamia wykonawców o wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaję się za odrzuconą. 

28. Odrzucenie oferty 

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego; 

2) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu 

obowiązujących przepisów; 

4) została złożona prze wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia; 

5) zawiera istotne i niemożliwe do korekty błędy w obliczeniu ceny; 

6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie 

zgodził się na poprawienie omyłek; 

7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

2. Zamawiający zawiadamia wykonawców  o odrzuconych ofertach, podając 

uzasadnienie. 

29. Informacja o wynikach postępowania: Informacja o wyborze oferty  
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najkorzystniejszej zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego oraz 

przesłane do Wykonawców którzy złożą ofertę w niniejszym postępowaniu. 

30. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze   Oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego: 

1) do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy 

ustawy nie stanowią inaczej, 

2) umowa wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej, 

3) umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w 

przepisach o dostępnie do informacji publicznej; 

4) zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie; 

5) okres realizacji umowy wskazany jest w niniejszym ogłoszeniu; 

6) zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą być 

dokonywane wyłącznie na zasadach i  w trybie wskazanych w załączniku do 

niniejszego ogłoszenia- wzoru umowy. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

3. Pozostałe kwestie odnoszące się do Umowy uregulowane są w załączniku do 

niniejszego ogłoszenia- wzorze umowy. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których Oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy 

dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt  9  niniejszego ogłoszenia. 

5. Przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć polisę lub inny dokument ubezpieczenia 

potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

deliktowej i kontraktowej: 

1) Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i 

deliktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż  80.000 PLN z zastrzeżeniem, iż 

będzie ją utrzymywał w mocy przez cały okres realizowanej umowy. 

6Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej ubezpieczenie, tak 
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aby obejmowały cały okres realizacji umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu  Harmonogram 

rzeczowo- finansowy realizacji przedmiotu zamówienia ( w tym ustalanie odcinków) 

przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia. 

31. Podwykonawstwo 

Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo części 

zamówienia z innymi podmiotami z zastrzeżeniem, że nie spowoduję to wydłużenia 

czasu wykonania zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia, ani 

nie zwiększy kosztów wykonania tego zamówienia. Wykonawca nie może jednak 

podpisać umowy o podwykonawstwo bez uzyskania zgody Zamawiającego. 

Warunki zawarcia umowy z podwykonawcą zostały zawarte w załączniku do 

ogłoszenia- wzorze umowy. 

32. Unieważnienie postępowania 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w jednej 

z następujących sytuacji: 

• nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu do wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, 

• cena najkorzystniejsza oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający 

może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

• wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć; 

• postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiająca zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy. 

• Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być 

przeznaczone na sfinansowanie  częściowo  zamówienia. 

2. O unieważnieniu postępowania o udziale zamówienia Zamawiający zawiadomi 

równocześnie  wszystkich Wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia- w przypadku unieważnienia 

postępowania przed upływem terminu składania Ofert, poprzez publikację na 

stronie internetowej Zamawiającego, 

2) złożyli Ofertę- w przypadku unieważnienia postępowania po upływie 

terminu składania Ofert- podając uzasadnienie faktyczne . 

33. Informacje dodatkowe ; 

Klauzula informacyjna z art. 11 Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
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przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu 

Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, 

na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, 

po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r. do zastosowania 

przez zamawiających w celu związanym z zapytaniem ofertowym. Pn. „  REMONT ELEWACJI 

POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ I PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ W BUDYNKU KLASZTORU OO.KARMELITÓW W 

TRUTOWIE” 

 

       Zgodnie z powyższym dekretem informuję, że:  

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klasztor OO Karmelitów w Trutowie 87-620 Kikół 

Trutowo 25 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem 

Danych pod adresem e-mail: m.jankowski.trutowo@wp.pl Tel 660081510 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest  ww. dekret.  

6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

 z naruszeniem przepisów powyższego dekretu tj. KIOD Kościelnego Inspektora Ochrony Danych. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 

decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 
 

 

 

mailto:m.jankowski.trutowo@wp.pl
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RODO: Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia 
wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych 
należą m.in. obowiązki wynikające z 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), w szczególności 
obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe 
dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny 
wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której 
dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał 
wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 
przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej 
jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. 
obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały 
przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zaleca się zobowiązanie wykonawcy do 
złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego 
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      SPORZĄDZIŁ PRZEOR KLASZTORU OO KARMELITÓW \ 

                                  W TRUTOWIE  

                     MIECZYSŁAW JANKOWSKI 
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Projekt   Załacznik nr 1 

 

Umowa Nr .............. 

zawarta dnia .................................  r. w Trutowie : 

Klasztorem o.o , 87-620 Trutowo 25 , NIP:  ………………           9, REGON:   ……………..        

reprezentowaną przez o. Mieczysława Jankowskiego  – Przeora Klasztoru O.O. zwanym dalej 

Zamawiającym, 

 

…….działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o 

wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej ...................................... wydanym przez 

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

NIP ................................................. REGON 

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

reprezentowanym przez : 

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

zwanym dalej Wykonawcą 

Niniejsza umowa jest konsekwencją  postępowania prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego zgodnie z  zasadą konkurencyjności, Zamawiający powierza a Wykonawca 

przyjmuje do wykonania roboty w ramach projektu „  REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWO-

ZACHODNIEJ I PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ W BUDYNKU KLASZTORU OO.KARMELITÓW W TRUTOWIE 

Zamówienia udzielanego  przy zastosowaniu zasady konkurencyjności przewidzianej dla 

udzielania zamówienia na realizację zadań w ramach Projektów współfinansowanych z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na lata 2014- 

2020, przez podmioty które nie są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Dla zamówień których szacunkowa wartość zamówienia przekracza 

równowartość 50.000 zł netto,  Zgodnie z oferta  z dnia  ………………….. 2018 r.  
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§ 1 

Przedmiot umowy 

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane: 

ZAMÓWIENIE OPISANE JEST W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ  Z TYM, ŻE 

WYKONANIU POLEGAĆ BĘDZIE ZAKRES PRAC  , KTÓRY SZCZEGÓŁOWO 

OPISANY JEST  W PRZEDMIARZE ROBÓT ,  DOKUMENTY  TE SĄ 

ZAŁACZNIKAMI DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFEROWEGO .  

1/ Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych nad kondygnacją I- analogia -istniejące zadaszenie 

nad drzwiami – 1,95 m2 

2/ Osłony okien oraz przypory od str. płd-zach. Folią polietylenową – 49,22 m2 

3/ Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie– 319,152 m2 

4/ Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej o powierzchni do 5m2 na ścianach i stropach bez 

zrywania otrzcinowania- analogia- tynki zewnętrzne w ilości 30% powierzchni elewacji – 95,902 m2 

5/ Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni ponad 5m2 z zaprawy wapienno- cementowej na 

ścianach płaskich- z gotowej suchej mieszanki wapienno- cementowej wg projektu  (Tynk Caparol Iniversal lub inny o 

porównywalnych parametrach technicznych – 95,902 m2 

6/ Uszczelnienie przeciwwilgociowe elastyczną cementowo- polimerową zaprawą uszczelniającą w obiektach narażonych na 

działanie wilgoci bezciśnieniowej na powierzchniach pionowych – Analogia- zamknięcie rys pigmentową masą do napraw 

zarysowanych tynków elewacyjnych (Caparol Cap-elast Phase 1 lub inna o porównywalnych parametrach technicznych) – 

319,152 m2 

7/Prace przygotowawcze przy renowacji starego budownictwa- odgrzybianie podłoży budowlanych przez malowanie 

dwukrotne (Caparol Capatox lub inny o porównywalnych parametrach technicznych)– 60,860 m2 

8/ Roboty odgrzybieniowe -oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych powierzchni ponad 5,0 m2 – 60,860 m2 

9/ Gruntowanie tynków na ścianach przy renowacji starego budownictwa – przygotowanie do szpachlowania (Caparol 

Capasol LF Konzentrat lub inny o porównywalnych parametrach technicznych – 319,152 m2 

10/ Szpachlowanie tynków na ścianach przy renowacji starego budownictwa – ściany (Caparol Fassaden Feinspachtel P lub 

inna o porównywalnych parametrach technicznych gr. 2 mm)- 294,54 m2 

11/ Szpachlowanie tynków przy renowacji starego budownictwa- dodatek za 1 mm pogrubienia szpachli (szpachla jak wyżej)- 

294,54 m2 

12/ Szpachlowanie tynków na sufitach przy renowacji starego budownictwa – analogia gzyms i ościeża (szpachla jak wyżej gr. 

2 mm)  – 24,612 m2 
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13/ Szpachlowanie tynków  przy renowacji starego budownictwa – dodatek za 1mm pogrubienia szpachli (szpachla jak 

wyżej)  – 24,612 m2 

14/Malowanie tynków renowacyjnych na ścianach przy renowacji starego budownictwa (Caparol Sylitol-NQS lub inna o 

porównywalnych parametrach technicznych)– 319,152 m2 

15/ Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości konstrukcji 

stalowych pełnościennych – opierzenie przypory z blachy na rąbek stojący (wsp. do R=1,3 )- część widoczna od strony 

elewacji północno- zachodniej – 22,080 m2 

16/ Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi konstrukcji stalowych pełnościennych- jak wyżej– 

22,080 m2 

17/ Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych pełnościennych -jak wyżej- farby do 

powierzchni ocynkowanych- malowanie 2-krotne – 22,080 m2 

18/ Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych – 9,52 m2 

19/ Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni do 

0,5232– 17,000 szt. 

20/ Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m- 322,20 m2 

21/ Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1m2 

– 4,540 m2 

22/ Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10m 

23/ Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych -322,20 m2 

24/ Eksploatacja rusztowań zgodnie z pkt. 5,15 oraz tabl. 9923 Lp.1 i tabl. 9924 Lp.1 założeń szczegółowych do rozdziału 16 

KNR 2-02- 197,298 m-g 

25/ Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km- 2,398 m3 

26/ Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi – za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km- 2,398 m3 

27/ Koszt składowania i utylizacji materiałów z rozbiórek zasypek- 2,398 m3 

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót 

stanowiące załączniki do  niniejszego Zapytania Ofertowego  . 

  

2)  Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez 

Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym zapytaniu ofertowym. Harmonogram 

będzie musiał być zatwierdzony przez Zamawiającego. 
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 2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony w § 1 ust. 1 umowy określony jest 

w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót , i sporządzony kosztorys ofertowy dołączony  

wraz z ofertą Wykonawcy stanowią integralną część umowy. Roboty realizowane będą na 

podstawie ostatecznej Decyzji Pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę 

Lipnowskiego , Nr 514/2017 z dnia 15 .12.2017 oraz decyzji Kujawsko-

Pomorskiego wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 599/2017 z dnia 

14.12.2017 roku  

13. Wykonawca oświadcza, że: 

zapoznał się szczegółowo ze opisem przedmiotu zamówienia  a także z załączoną do niej 

dokumentacją techniczną i innymi dokumentami stanowiącymi załączniki do tego opisu , 

oferta przez niego sporządzona na podstawie przedmiotu zamówienia  zawiera 

wszystkie elementy niezbędne do realizacji robót określonych w dokumentacji załączonej 

do tego opisu , 

rozwiązania zawarte w dokumentacji technicznej nie budzą wątpliwości a ewentualne 

niejasności zostały rozstrzygnięte do dnia złożenia oferty; 

akceptuje istotne dla Zamawiającego postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i załączonych do niej dokumentach. 

d) Zapytanie ofertowe  wraz z załączonymi dokumentami oraz oferta Wykonawcy, na 

podstawie której dokonano wyboru w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, stanowią integralną cześć niniejszej umowy. 

§ 2 

Termin wykonania umowy 

Termin rozpoczęcia robót ustala się na: .................. 2018 r. 

Termin zakończenia robót do dnia  20 października  2018  r. . 

Harmonogram rzeczowo-finansowy ustalający zakres i terminy realizacji szczegółowego 

zakresu robót został opracowany przez wykonawcę w dniu ..................................... 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

dokonania zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym w porozumieniu z Wykonawcą 

w celu dostosowania go do wysokości  środków finansowych jakimi dysponuje Zamawiający 

skrócenia czasu realizacji przedmiotu umowy w porozumieniu z Wykonawcą. 

§ 3 

Zobowiązania Zamawiającego 

39 
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Zamawiający przekazuje Wykonawcy prawomocne pozwolenie na budowę w dniu podpisania 

umowy. Wykonawca niniejszym kwituje odbiór pozwolenia. 

Zamawiający przekazuje Wykonawcy projekt budowlany w jednym egzemplarzu w dniu 

podpisania umowy. Wykonawca niniejszym kwituje odbiór dokumentacji. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 2 dni od daty podpisania 

umowy. 

§ 4 

Zobowiązania Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, 

zgodnie z dokumentacją projektową, postanowieniami dokumentów składających się na 

umowę, warunkami wykonania i odbioru oraz aktualnie obowiązującymi normami, 

przepisami prawa i wiedzą techniczną. Za jakość robót odpowiada Wykonawca 

Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, zapewnić 

warunki bezpieczeństwa w okresie prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Polisa ubezpieczeniowa 

obejmować musi ochroną ubezpieczeniową działalność Wykonawcy obejmującą realizację 

zamówienia. Ubezpieczeniu podlegać muszą w szczególności: 

roboty, materiały oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z 

wykonawstwem, w tym szkody w mieniu Zamawiającego odpowiedzialność cywilna za 

szkody powstałe z winy Wykonawcy i jego pracowników oraz w następstwie nieszczęśliwych 

wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z 

prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. dokument 

potwierdzający ubezpieczenie Wykonawca dostarczy w terminie: do dnia przekazania 

placu budowy. 

 W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie 

wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował na bieżąco i na 

własny koszt wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne, materiał, odpady, śmieci oraz 

niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac w czasie i w sposób nie kolidujący z 

działalnością Kościoła . Roboty generujące znaczny hałas prowadzone będą poza godzinami 

uroczystości kościelnych .  Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego (codziennego) dokładnego 

sprzątania po robotach  budowlanych.  

Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa, w szczególności przepisów i instrukcji bhp i p.poż. 

40 
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Segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów oraz gruzu budowlanego 

pochodzącego z rozbiórki, ich wywozu i opłat za czas ich składowania (opłaty wynikające z 

przepisów wykonawczych do ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach – Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze 

zm.) 

Opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej (potrzebnej do książki obiektu) w 

dwóch egzemplarzach i przekazanie jej Zamawiającemu na  5 (pięć) dni przed terminem 

odbioru końcowego całego zamówienia. 

Zorganizowania i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego 

uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem umowy. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki 

badań do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 21a ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami), Wykonawca 

zobowiązany będzie do sporządzenia przed przystąpieniem do realizacji prac Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz umieszczenia w widocznym miejscu tablicy 

informacyjnej. 

Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania i dostarczenia przed przystąpieniem 

do wykonywania robót wykazu zatrudnionych pracowników z podaniem imienia i nazwiska, 

stanowiska na jakim zatrudniony jest pracownik wraz z informacją o przeszkoleniu w zakresie 

bhp i ppoż. 

Przed przystąpieniem i podczas wykonywania robót wykonawca zobowiązany jest  do 

dokładnego zabezpieczenia wszystkich powierzchni i elementów wyposażenia 

pomieszczeń przed ich zabrudzeniem i uszkodzeniem. 

Zabezpieczenia stolarki okiennej i drzwiowej. 

Wykonawca ma obowiązek informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie 

poinformował inspektora nadzoru o wyżej wymienionych terminach odnośnie określonych 

robót, ma obowiązek na żądanie inspektora nadzoru roboty te odkryć, a następnie 

przywrócić do stanu poprzedniego na własny koszt. 

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego uporządkowania terenu, 

doprowadzenia wszystkich pomieszczeń do stanu pozwalającego na ich użytkowanie zgodnie 

z przeznaczeniem (w tym m.in. umycia okien, drzwi, posadzek, innych zabrudzonych 

w wyniku prowadzonych robót powierzchni). 

 

 

§ 5 
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Klauzula społeczna 

1.W celu realizacji obowiązku,  dotyczącym klauzuli społecznej wykonawca jest 

zobowiązany do: 

2.) zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób, które wykonują czynności w zakresie 

realizacji zamówienia polegające na pracach takich jak: 

 -roboty murarskie,  

-roboty malarskie, 

-roboty tynkarskie 

- roboty związane z naprawą i montażem okien i drzwi. 

3.jeżeli czynności, o których mowa  wyżej wykonuje osoba, która działa w imieniu i na rzecz 

Podwykonawcy, także do zobowiązania Podwykonawcy do zatrudnienia tej osoby na 

podstawie umowy o pracę oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości 

przeprowadzenia kontroli spełniania przez podwykonawcę wymagań w tym zakresie w 

sposób, o którym mowa w ust. 4 

4. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu zanonimizowanych 

kopii umów o pracę pracowników o których mowa w ust. 2, z ukrytymi danymi osobowymi, 

w tym w szczególności danymi adresowymi i płacowymi pracowników: 

przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2 przez osobę 

wyznaczoną do ich wykonywania, 

na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. 

5. Zmawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w przypadku 

niezatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności, o 

których mowa w ust. 2, na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokość 1.000,00 zł. za każdy taki przypadek. 

6. Kara umowna o której mowa w ust. 5, zostanie naliczona w przypadku: 

nieprzedstawienia Zamawiającemu umów o pracę dokumentujących sposób zatrudnienia osób 

wykonujących czynności, o których mowa w ust. 2, 

nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie umów o pracę dokumentujących sposób 

zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 2. 

7. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy osób, które wykonują czynności,. a 

będących jednocześnie: 

osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, 
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urzędującym członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, 

wspólnikiem spółki w spółce jawnej lub partnerskiej, 

Podwykonawcą, któremu Wykonawca powierzył realizację części zamówienia . 

§ 6 

Nadzór inwestorski 

Zamawiający powołuje inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych w osobie 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   posiadającego 

uprawnienia budowlane nr ............ 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, będącego członkiem Izby Inżynierów 

Budownictwa o nr ewidencyjnym .....................  i posiadającego wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz uprawnienia konserwatorskie. 

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania nadanego umową o pełnienie nadzoru, 

w szczególności inspektor nadzoru jest uprawniony do kontrolowania rozliczeń robót. 

Podstawowe prawa i obowiązki Inspektora nadzoru określa Art. 25, 26 - Ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami) 

Inspektor nadzoru nie ma prawa wydania Wykonawcy polecenia zwiększenia ilości 

wykonywanych robót bez sporządzenia stosownego protokołu konieczności z dokładnym 

określeniem kosztu tych robót i uzyskania na nim pisemnej akceptacji Zamawiającego, chyba, 

że w sytuacjach nagłych i nie dających się przewidzieć mogłoby dojść do zagrożenia życia lub 

zdrowia ludzi albo zniszczenia mienia znacznej wartości. 

§ 7 

Kierownik budowy 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .................. , posiadającego uprawnienia 

budowlane nr .................. w specjalności .................. , będącego członkiem Izby 

Inżynierów 

Budownictwa o nr ewidencyjnym .....................  , posiadającego uprawnienia i 

kwalifikacje wymagane postanowieniami zapytania ofertowego , oraz posiadającego 

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

2. Podstawowe prawa i obowiązki Kierownika budowy określa Art. 21a, 22, 23 - Ustawy 

z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi 

zmianami) 
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3. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy oraz pozostałych osób 

przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w 

ust.3 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach: 

śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 

jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy. 

5. W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 3 niniejszego paragrafu nowe osoby 

powołane do pełnienia w/w obowiązków muszą spełniać wymagania określone w zapytaniu 

ofertowym . 

6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 3 

niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. 

Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 

daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 

§ 8 

Zasady weryfikacji rodzaju, jakości i ilości materiałów i robót 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

Materiały, o których mowa w ust.1 muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych 

do obrotu  i stosowania oraz wymaganiom postawionym w zapytaniu ofertowym , 

dokumentacji technicznej i przedmiarze robót co do jakości, a także muszą być stosowane 

zgodnie z ich przeznaczeniem określonym przez odpowiednie przepisy, normy i wytyczne 

producentów. Materiały muszą być co najmniej równoważne  co do jakości, 

funkcjonalności, trwałości, parametrów technicznych, walorów użytkowych i estetycznych 

materiałom i urządzeniom, których zastosowanie przewidziano w dokumentacji technicznej  

. 

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia  

w stosunku do zastosowanych materiałów, stosownych, wymaganych przepisami  

certyfikatów, aprobat technicznych i innych dokumentów, stwierdzających ich dopuszczenie 

i przydatność do stosowania w określonym przypadku. 

§ 9 

Podwykonawcy (zapis zostaje sporządzony w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom). 
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1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy: ...... .......................... .....................a Podwykonawcom powierzy 

wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot 

Umowy:... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .  

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest 

wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, 

dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. 

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w 

szczególności, iż: 

termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż ......... (zgodnie z ofertą) dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez 

nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza 

okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na 

podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, 

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w 

Dokumentacji projektowej, Zapytaniu ofertowym oraz standardom deklarowanym w Ofercie 

Wykonawcy, 

okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu 

Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i 

doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 

wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem, 
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gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, 

kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. 

Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, wykazy personelu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi 

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o 

podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o 

podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu 

przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić 

wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z 

zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen przedstawionych w ofercie 

Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być 

realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części 

dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy 

przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą 

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 

uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 

dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia 

projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego na zasadach określonych w pkt 7. 

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt 8 pisemne zastrzeżenia do projektu 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  są roboty budowlane, w 

szczególności w następujących przypadkach: 
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niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, 

określonych w pkt 4, 

zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty 

wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 

gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy przez Zamawiającego, 

gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany Umową dla tych robót, 

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 

podstawie Umowy. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu 

Umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w pkt 9 Wykonawca, Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o 

podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do 

tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 

10 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji 

robót budowlanych. 

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w pkt 9. 

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana 

za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia 

przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące częsć przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym  mowa w § 10  niniejszej umowy . 
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 

realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy 

z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż 

ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o 

podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań 

okreslonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w 

pkt 7 – 13.Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w 

pkt 17, stosuje się zasady określone w pkt 7 – 13. 

W przypadku  zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli 

sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 

określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania 

terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 

podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 

przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o 

podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 
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§ 10 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonany i odebrany przedmiot zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie  

ryczałtowe  w wysokości ……………zł  (słownie: 

……………………………………………………..złotych) 

Należna Wykonawcy zapłata za wykonane i odebrane roboty nastąpi na podstawie 

wystawionej faktury VAT końcowej w terminie 30 dni,  w kwocie stanowiącej 30 % wartości 

zadania od daty wystawienia faktury, przelewem na rachunek Wykonawcy określony na 

fakturze, następne 70 % wartości zadania  po otrzymaniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 

przelew na konto Wykonawcy nastąpi w ten sam dzień w którym Klasztor będzie miał do 

dyspozycji środki na koncie. 

Za dzień zapłaty ustala się datę dokonania dyspozycji przelewu z rachunku Zamawiającego na 

na rachunek Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej ma charakter ryczałtowy oraz : 

obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją umowy, niezależnie od 

rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę 

kosztów ich realizacji, 

Wykonawca nie może żądać podwyższenia tego wynagrodzenia, chociażby na dzień 

zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych 

świadczeń, 

uwzględnia wszelkie dodatkowe elementy robót nieokreślone szczegółowo, ale niezbędne do 

wykonania przedmiotu umowy, 

obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności pojawiające się w trakcie 

prowadzenia robót budowlanych. 

3. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia, 

jeżeli wykonał roboty dodatkowe bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na 

ich wykonanie i bez zawarcia stosownej Umowy. 

§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
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Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości 

brutto umowy, tzn.: ........................... zł 

(słownie:.................................................................................... złotych) 

Zamawiający zwraca 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30 % 

wysokości zabezpieczenia. 

Kwota, o której mowa w ust. 3, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

Zmiana formy zabezpieczenia na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, jest 

dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

§ 12 

Odszkodowania 

Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

Zamawiającemu przysługują kary umowne od Wykonawcy w następujących przypadkach 

i wysokościach: 

1.za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy: 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień 

zwłoki licząc od dnia terminu wykonania, określonego w niniejszej umowie. Termin 

wykonania uważa się za dotrzymany, jeżeli Wykonawca zgłosił gotowość do 

odbioru w terminie nie późniejszymi, niż termin wykonania umowy określony w § 2;  

2.za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

gwarancyjnym: 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki licząc od dnia 

wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie w protokole odbioru końcowego; 

za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy 0,2% 

wartości umowy brutto za każdy dzień stwierdzonej przerwy, potwierdzonej 

sporządzonym na tą okoliczność protokołem; 

za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 10% wartości umowy 

brutto; 

3. W przypadku zaistnienia wymienionych w ust. 1 lub ust. 2 okoliczności 

Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę listem poleconym, podając w tym 

zawiadomieniu wysokość naliczonych kar umownych, a następnie potrąci kary umowne w 

wysokości obliczonej zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami z należności 

przypadających od Zamawiającego na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy z faktur częściowych i faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę. 
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4. Jeżeli wysokość wyliczonych kar umownych przekraczać będzie zobowiązania 

Zamawiającego względem Wykonawcy pozostałe do zrealizowania na dzień wyliczenia kar 

umownych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu cześć kar umownych, nie 

znajdujących pokrycia w zobowiązaniach Zamawiającego względem Wykonawcy, na 

jego pisemne wezwanie, w terminie 14 dni od doręczenia tego wezwania. 

5. Zatrzymane przez Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania robót, o 

którym mowa w § 11 niniejszej umowy nie jest w tym rozumieniu należnością 

Zamawiającego względem Wykonawcy. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na sposób rozliczenia kar umownych opisany w ust.3 do 5. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub uniemożliwienie rozpoczęcia robót albo 

spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót z przyczyn zawinionych przez 

Zamawiającego 0,2% wartości umowy brutto każdy dzień zwłoki; 

za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru 0,2% za każdy dzień zwłoki po terminie 

określonym w § 13 ust.3 niniejszej umowy, chyba, że zachodzą okoliczności opisane w § 

13 ust.4 niniejszej umowy; 

za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego 10% wartości 

umowy brutto. Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty kary umownej, jeśli odstąpił od 

umowy z przyczyn opisanych w § 18 ust.1 umowy. 

8. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, podnoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej straty. 

9. Kary umowne nie przysługują w przypadku  jeśli przerwa w realizacji robót wynika z 

zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i podległych mu służb konserwatorskich. 

§ 13 

Odbiory robót 

Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wpisem w dzienniku 

budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się do niego przez inspektora 

nadzoru w ciągu 7 dni od jego dokonania, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru 

końcowego w dacie wpisu do dziennika budowy. 

Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie 14 dni od daty 

osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę i zawiadomi go  o 

wyznaczonym terminie pisemnie. 
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Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone uchybienia (usterki, wady, 

niedoróbki), dotyczące wykonania przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

jeżeli zostaną stwierdzone uchybienia nadające się do usunięcia, Zamawiający może 

odmówić dokonania odbioru końcowego do czasu ich usunięcia lub dokonać odbioru 

końcowego i równocześnie wyznaczyć termin usunięcia tych uchybień. Po usunięciu 

uchybień Wykonawca zgłosi pisemnie gotowość do odbioru; 

jeżeli zostaną stwierdzone uchybienia nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może 

odstąpić od umowy z winy Wykonawcy gdy uchybienia uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu odbioru końcowego zgodnie z jego przeznaczeniem, lub obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do wartości części przedmiotu umowy, w 

którym te uchybienia stwierdzono gdy istnienie tych uchybień nie wyklucza 

użytkowania przedmiotu odbioru końcowego zgodnie z jego przeznaczeniem; 

Z czynności odbioru końcowego spisany będzie protokół odbioru końcowego, zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w jego toku. 

Z czynności stwierdzających usunięcie usterek, wad i niedoróbek zostanie sporządzony 

stosowny protokół usunięcia usterek, wad i niedoróbek. 

Po dokonaniu odbioru końcowego i obustronnym podpisaniu protokołu odbioru końcowego 

rozpoczynają swój bieg terminy dotyczące rozliczenia umowy, zapłaty faktury końcowej, 

gwarancji, i terminy związane ze zwolnieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Jeżeli jednak w czasie odbioru końcowego zostały stwierdzone uchybienia, o których mowa 

w ust.4 pkt.a), a Zamawiający dokona odbioru końcowego i wyznaczy termin usunięcia tych 

uchybień, wyżej wymienione terminy zaczynają swój bieg od daty podpisania protokołu 

stwierdzającego usunięcie usterek, wad lub niedoróbek, o którym mowa w ust.6. 

§ 14 

Gwarancje 

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz 

dostarczone przez siebie materiały w ramach realizacji niniejszej umowy na 

„           REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ I PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ W BUDYNKU 

KLASZTORU OO.KARMELITÓW W TRUTOWIE,  gm. Kikół  na okres ......  licząc od daty 

odbioru końcowego lub, jeżeli taki  sporządzono, od daty odbioru usunięcia usterek, wad 

i niedoróbek. 

Gwarancja udzielona przez Wykonawcę obejmuje całość zamówienia określonego zapisami 

niniejszej umowy, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją techniczną 

wykonania szybu windy wraz z dostawą i montażem urządzenia. 
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Okres gwarancji ustalony w ust.1, 2 jest zgodny z treścią oferty złożonej przez wykonawcę 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a szczegóły gwarancji okresla 

zał. Nr .... do umowy, który Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z dokumentacją 

odbiorową. 

§ 15 

Rozliczenie umowy 

3. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na 

podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w określonym 

w paragrafie 10   niniejszej umowy . 

4. W każdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości. 

5. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli konto 

bankowe 

Wykonawcy zostanie uznane kwotą należną najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 

6. Strony upoważniają się wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej 

strony jako odbiorcy faktur. 

7. Niewywiązywanie się Wykonawcy z płatności dla podwykonawcy(ów) skutkować 

będzie wstrzymaniem płatności wykonawcy. 

8. W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robót przez 

Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres dłuższy niż  1 

miesiąc Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności wykonawcy 

proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robót ustalonego komisyjnie protokołem 

przerwania robót z udziałem stron. 

9. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu  umowy lub zwłoki w usunięciu 

wad stwierdzonych przy odbiorze, zapłata za fakturę końcową zostanie pomniejszona o 

wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w § 12 umowy. 

§ 16 

Informacja o nr NIP 

Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP 4660420710 

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr  NIP ……… 

§ 17 

Zmiany w treści umowy 

49 
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1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie 

dotyczyła następujących zdarzeń: 

wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 

można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 

wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania 

stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy), przy 

pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest 

możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób spełniających na dzień składania 

ofert, warunki określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym , 

zmiany podwykonawcy, 

wystąpienia konieczności zmian osób wykonawcy, w przypadku gdy zamawiający uzna, że 

osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca jest obowiązany dokonać 

zmiany tych osób na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w 

zapytaniu ofertowym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku 

Zamawiającego, 

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego 

przez strony. 

§ 18 

Odstąpienie od umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

przypadkach: 

w przypadku ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy; 

w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku firmy Wykonawcy; 
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jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego albo przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 

14 dni, w przypadku opóźnienia w wykonywaniu robót z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy powyżej 7 dni w stosunku do harmonogramu. 

3.W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z wymienionych wyżej powodów,  

uważa się, że odstąpienie to nastąpiło z winy Wykonawcy.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego i 

Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od daty odstąpienia: 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych robót w toku według stanu na 

dzień odstąpienia i wyceni je w oparciu o ceny podane w ofercie. 

zabezpieczy przerwane roboty i wyceni je w oparciu o ceny podane w ofercie. 

sporządzi wykaz zakupionych w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy 

materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do 

realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową i wyceni je w oparciu o ceny podane w 

ofercie. zgłosi do dokonania odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczające, i 

najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego 

dostarczone lub wzniesione. 

6. Zamawiający jest zobowiązany do: 

dokonania odbioru robót, o których mowa w ust.5a). oraz robót zabezpieczających, o 

których mowa w ust.5b)., 

zapłaty wynagrodzenia za wykonanie robót, o których mowa w ust.5a). i 5b). jeżeli 

odstąpienie nastąpiło z winy Zamawiającego odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń 

określonych w ust.5c). jeżeli odstąpienie nastąpiło z winy Zamawiającego, 

przejęcia terenu budowy. 

§ 19 

Rozstrzyganie sporów 

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązane są 

do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu na drodze postępowania 

reklamacyjnego stronom przysługuje droga postępowania sądowego. 
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Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest 

sąd wg właściwości Zamawiającego 

§ 20 

Postanowienia końcowe i załączniki 

Cesja wierzytelności z tytułu niniejszej umowy może być dokonana przez Wykonawcę 

wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

Umowę niniejszą sporządza się w czterech egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy  Kodeksu 

Cywilnego. 

Wykaz załączników do umowy: 

nr 1 – harmonogram rzeczowo-finansowy robót, 

nr 2 – lista osób zatrudnionych na umowę o pracę wraz z oświadczeniem 

nr 3 – formularz karty gwarancyjnej (do wystawienia po odbiorze końcowym) 

nr 4 – dokumenty dotyczące posiadania uprawnień osób wymienionych w § 6 umowy 

nr 5 – wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierza podwykonawcom 

(załącznik nr 5 zostaje sporządzony w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom). 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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Załącznik  nr 1. do umowy nr......................... 

 

FORMULARZ KARTY GWARANCYJNEJ 

 

Za m awia jąc y :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Wy k o na wc a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Um owa  z  dn ia :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  

P rz e dmio t  gwa ra nc j i :    REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ I PÓŁNOCNO-

ZACHODNIEJ W BUDYNKU KLASZTORU OO.KARMELITÓW W TRUTOWIE GM. KIKÓŁ 

Data  odbioru  końcowego:  

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

WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI 

Wykonawca (Gwarant) oświadcza, że objęty niniejszą kartą przedmiot gwarancji został wykonany 

zgodnie z dokumentacją projektową, umową, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami 

techniczno-budowlanymi obowiązującymi w przedmiocie umowy. 

Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, że wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i 

zamontowane materiały nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających 

z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie przedmiotu 

umowy. 

Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót i zamontowanych 

materiałów. 

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz materiały i urządzenia 

dostarczone przez nas w ramach realizacji robót budowlanych - „   REMONT ELEWACJI 

POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ I PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ W BUDYNKU KLASZTORU OO.KARMELITÓW W 

TRUTOWIE 

 na podstawie zawartej w dniu ………………..... umowy Nr ...............

 wynosi.............................. licząc od daty odbioru końcowego lub, jeżeli taki 

sporządzono, od daty odbioru usunięcia usterek, wad i niedoróbek w  każdym przypadku, w 

którym jest wykonane jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydłużeniu w 

sposób wskazany w art. 581 Kodeksu cywilnego. 
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W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 

fizycznych ujawnionych lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub 

ich części składowych).Wykonanie zobowiązania z gwarancji nastąpi poprzez usunięcie wady w 

sposób eliminujący możliwość ponownego wystąpienia tych samych wad. 

Koszt dostarczenia rzeczy objętej gwarancją do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spełnieniu 

świadczenia gwarancyjnego Zamawiającemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku 

konieczności usunięcia wad w miejscu, w którym znajduje się wadliwa rzecz (np. urządzenia trwale 

zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa Wykonawca (Gwarant). 

Wykonawcę (Gwaranta) obciąża ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, 

gdy nie znajduje się ona we władaniu uprawnionego z gwarancji. 

Ustala się poniższe terminy usuwania wad: 

jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu 

objętego gwarancją - Wykonawca (Gwarant) przystąpi do usuwania wady natychmiast po 

uzyskaniu od Zamawiającego informacji o ujawnieniu wady (zgłoszenia reklamacyjnego) tj. w 

terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze - o ile nie nastąpią inne, pisemne ustalenia w tym zakresie, 

w pozostałych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie 

nie dłuższych niż 14 dni roboczych. 

usunięcie wady powinno zostać pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego. 

Wykonawca (Gwarant) może wykonywać świadczenie gwarancyjne siłami własnymi, bądź przez 

osobę trzecią. 

Jeżeli Wykonawca (Gwarant) nie przystąpi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym 

terminie, Zamawiający będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie lub zatrudnioną 

stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty 

zabezpieczenia lub zapłacone przez Wykonawcę w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania 

noty obciążeniowej. 

. Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady na koszt Wykonawcy, także w przypadku, gdy 

istnienie wady spowoduje zagrożenie życia lub mienia. 

Jeżeli wada fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji lub rękojmi spowodowała 

uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca (Gwarant) 

zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wady w obu elementach. 

Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady: 

powstałe na skutek normalnego zużycia się obiektu budowlanego lub jego części, 

powstałe na skutek szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie z tytułu użytkowania i 

konserwacji obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i użytkowania dla części 
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pochodzących z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiającego do ponownego użycia 

powstałe na skutek zadziałania siły wyższej takiej jak stan wojny, stan klęski żywiołowej itp.. 

Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w okresie trwania 

rękojmi. 

 Uprawnienia za wady fizyczne z tytułu rękojmi wygasają po upływie ..................  miesięcy 

od daty odbioru końcowego robót. 

Okres rękojmi na roboty lub materiały naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia 

zakończenia naprawy. 

W okresie rękojmi Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 

ujawnionych w tym okresie lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych 

elementów). 

. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli 

Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi. 

Wykonawca (Gwarant) może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy, powstałe na skutek decyzji Zamawiającego lub wadliwej dokumentacji 

projektowej, jeśli na piśmie uprzedził Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie lub wadach 

w dokumentacji, a Zamawiający na piśmie utrzymał swoją decyzję. 

W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia, 

Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokołu odbioru 

końcowego zrealizowanego przez Wykonawcę obiektu budowlanego przez okres obowiązywania 

gwarancji i rękojmi. 

Gwarancją oraz rękojmią objęte są wszystkie materiały, urządzenia i roboty wykonane na 

podstawie umowy, bez względu czy zostały wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę, czy 

osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy. 

Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, 

jeżeli wada ta spowodowała inne wady lub uszkodzenia, których można było uniknąć, gdyby 

w terminie zawiadomiono Wykonawcę (Gwaranta) o zaistniałej wadzie. Wykonawca (Gwarant) 

jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 

usuwaniem wad. Spis przekazanych Zamawiającemu kart gwarancyjnych z gwarancją producenta 

zawiera załącznik nr 1 do niniejszych Warunków gwarancji jakości  

                                                                                                                         Udzielający gwarancji 

                                                                                                                      …data i podpis…………… 
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Załącznik nr 2 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

 

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

 

NIP …………………………………………………… 

 

REGON …………………………………………….. 

FAX …………………………………………………… 

E-MAIL…………………………………………………… 

FAX………………………………………………………. 

TEL……………………………………………………….. 

NR.KONTA …………………………………………………………….. 

 

Do: 

Klasztor O.O.w Trutowie  

REGON 040016582 

NIP       4660420710 

Miejscowość  Trutowo  

Adres Trutowo 25, 87 -620 Kikół  

 

Nawiązując do prowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego prowadzonego przez  Klasztor 

o.o w Trutowie 25 87-620 Kikół, na zadanie: „     REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ I 

PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ W BUDYNKU KLASZTORU OO.KARMELITÓW W TRUTOWIE gm. Kikół  

 . Zamówienia udzielanego  przy zastosowaniu zasady konkurencyjności przewidzianej dla 

udzielania zamówienia na realizację zadań w ramach Projektów współfinansowanych z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na lata 2014- 

2020, przez podmioty które nie są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Dla zamówień których szacunkowa wartość zamówienia przekracza 

równowartość 50.000 zł netto.w Trutowie ,gm. Kikół  powiat Lipno    składam ofertę  na  

wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie objętym niniejszym zapytaniem ofertowym : 
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1. Cena za wykonanie usług budowlano-remontowych związanych z przedmiotem 

zamówienia (wraz z dostawą, dostarczeniem, montażem) 

a) Cena netto oferty :…………………………………………………………zł. 

(słownie ……………………………………………………………… 

 

b) Podatek VAT …………………………………………………………………..zł. 

(słownie 

……………………………………………………………………………………………..) 

 

c) Cena brutto oferty ………………………………………………………zł. 

(słownie 

……………………………………………………………………………………………..) 

 

2. Zamówienie będziemy wykonywać w terminie do  20  października 2018   r 

3. Akceptujemy zapłatę należności zgodnie z warunkami zawartymi w § 8 wzoru 

umowy. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Opisem Przedmiotu i Wymaganiami 

Zamówienia i uznajemy się za zawiązanych określonymi w niej postanowieniami i 

zasadami postępowania. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się 

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w tym 

punkcie warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią umowy i w przypadku wyboru mojej 

oferty jako najkorzystniejszej, przedmiotową umowę podpiszę bez zastrzeżeń. 

7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu 

ofertowym, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

8. Oświadczamy, że na każde zlecenie podwykonawstwa uzyskamy zgodę 

Zamawiającego. Do wykonania 

9. Oświadczamy , że zabezpieczenie należytego umowy wnosimy w formie 

……………………………………………………………………………. 

Podwykonawcy zostaną zlecone następujące zadania 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 

nasz 

adres:...................................................................................................................................

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

tel............................................ fax............................................ e-mail 

………………………........................ 
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11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. ** 
 
1) 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).  
*niepotrzebne skreślić 
** 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). 

 

 

 

12. Oferta niniejsza wraz z załącznikami składa się z ………………... kolejno ponumerowanych 

stron. 

 

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

 

a) ……………………………… 

b) ……………………………… 

c) ……………………………… 

d) ………………………………. 

e) ………………………………. 

f) ……………………………… 

g) ……………………………… 

h) ……………………………… 

i) ………………………………. 

j) ………………………………. 

k) ……………………………… 

l) ……………………………… 

 

 

 

 

 (miejscowość, data)                                                   

 

 

     (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 

                   przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3   

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

                                 WYKAZ  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w wykonaniu zamówienia na realizację 

następującego zadania: „REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ I PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ W 

BUDYNKU KLASZTORU OO.KARMELITÓW W TRUTOWIE gm. Kikół . Zamówienia udzielanego  przy zastosowaniu 

zasady konkurencyjności przewidzianej dla udzielania zamówienia na realizację zadań w ramach Projektów współfinansowanych z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na lata 2014- 2020, przez podmioty które nie są 

zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Dla zamówień których szacunkowa wartość zamówienia 

przekracza równowartość 50.000 zł netto. w Trutowie ,gm. Kikół  powiat Lipno  woj.kuj-pom  „ wykaże że w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, podając że 

należycie wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę polegających na wykonaniu robót  remontowych  elewacji 

zewnętrznych   na obiektach zabytkowych  lub objętych nadzorem Konserwatora zabytków  o wartości minimum 40 tysięcy 

złotych . W celu wykazania powyższego warunku wykonawca przekaże wraz z ofertą wykaz wykonanych robót wraz z 

referencjami. Wykaz wykonanych robót powinien zawierać informacje o wypełnieniu warunków udziału w postępowaniu . 

 

Lp. Rodzaj i zakres 

robót 

Wartość 

robót 

Czas 

realizacji 

Miejsce 

wykonania 

Nazwa 

zamawiającego 

Informacja o 

podstawie 

dysponowania 

zasobami 

       

 

W załączeniu: 

1) dowody określające, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

Oświadczenie  winno być złożone w oryginale.   

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.          

..………………………………………. 

(podpis i pieczątka imienna 

                                                     uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-i) Wykonawcy 

   ____________________________________ 
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(miejscowość, data)                                             

 

    ZAŁACZNIK  nr 4  

(Nazwa i adres Wykonawcy)       

  

WYKAZ  OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będę dysponował  jako Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z 

informacjami na temat  ich kwalifikacji zawodowych, doświadczeniem wykształcenia  niezbędnych do wykonania zamówienia, a 

także zakresu wykonywanych przez nich czynności i podstawie dysponowania tymi osobami, potwierdzający spełnienie warunku 

udziału w postępowaniu określonego w pkt 6.3) Zapytania ofertowego  na  „REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ 

I PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ W BUDYNKU KLASZTORU OO.KARMELITÓW W TRUTOWIE gm. Kikół . Zamówienia 

udzielanego  przy zastosowaniu zasady konkurencyjności przewidzianej dla udzielania zamówienia na realizację zadań w ramach 

Projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na lata 2014- 

2020, przez podmioty które nie są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Dla zamówień których 

szacunkowa wartość zamówienia przekracza równowartość 50.000 zł netto. w Trutowie ,gm. Kikół  powiat Lipno  „ 

Nazwisko i imię 

Funkcja 

w realizacji 

zamówienia 

Zakres i okres 

doświadczenia 

Opis posiadanych 

kwalifikacji 

zawodowych 

Informacja 

o podstawie 

dysponowania 

     

     

OŚWIADCZENIE  

Oswiadczam, że wskazana/e w wykazie osoba/y będzie/będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia oraz posiada/posiadają 
uprawnienia i kwalifikacje wymagane przepisami prawa oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Oswiadczam, że przed podpisaniem umowy dostarczone zostaną dokumenty potwierdzające powyższe uprawnienia. 

Uwaga: 

1) W kolumnie 5 należy wskazać odpowiednio: dysponuję lub będę dysponować oraz wskazać podstawę np. umowa 
o pracę, umowa zlecenia, umowa z podmiotem trzecim o oddaniu do dyspozycji itp. 

2) Jeżeli wykonawca w wykazie wskazał osoby, którymi będzie dysponował, wówczas do wykazu zobowiązany jest 
przedstawić pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

miejscowosć, data 

podpis i pieczątka upoważnionego/ upoważnionych 
przedstawiciela / przedstawicieli wykonawcy 
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Dane teleadresowe Wykonawcy 

Załącznik nr 5   

Wykaz sprzętu dostępnego w celu realizacji zamówienia wraz z informacją 

o podstawie dysponowania tymi zasobami 

W celu potwierdzenia warunków określonych w pkt 6.4)  przedstawiam  wykaz sprzętu którym 

dysponuje lub będę  dysponował  realizując zamówienie pn: „REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWO-

ZACHODNIEJ I PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ W BUDYNKU KLASZTORU OO.KARMELITÓW W TRUTOWIE gm. 

Kikół  . Zamówienia udzielanego  przy zastosowaniu zasady konkurencyjności przewidzianej dla 

udzielania zamówienia na realizację zadań w ramach Projektów współfinansowanych z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na lata 2014- 2020, 

przez podmioty które nie są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Dla 

zamówień których szacunkowa wartość zamówienia przekracza równowartość 50.000 zł netto. w 

Trutowie ,gm. Kikół  powiat Lipno  „I. 

 

L.p 

 

 

Nazwa sprzętu  

 

 

Ilość 

 W szt. 

 
Podstawa do 

dysponowania  

( np. własność, 

dzierżawa, wynajem, 

leasing)*  

 

 

    UWAGI 

1.      

2.      

Uwaga: 

W przypadku dysponowania sprzętem innym niż własny, Wykonawca do wykazu załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia 

danego sprzętu, wystawione przez podmiot udostępniający na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia. 

 

Zobowiązanie winno być złożone w oryginale.   

 

*   należy wpisać podstawę do dysponowania. 

** niepotrzebne skreślić. 

 

 Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.          

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

      Miejscowość , data                                    ………………………………………………                              

                      (podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę) 
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Załącznik nr 6  

…………………………………………………. 

Dane teleadresowe Wykonawcy 

Dotyczy zapytania ofertowego   

Pn:    „REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ I PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ W BUDYNKU 

KLASZTORU OO.KARMELITÓW W TRUTOWIE gm. Kikół .. Zamówienia udzielanego  przy zastosowaniu 

zasady konkurencyjności przewidzianej dla udzielania zamówienia na realizację zadań w ramach Projektów 

współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na 

lata 2014- 2020, przez podmioty które nie są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Dla zamówień których szacunkowa wartość zamówienia przekracza równowartość 50.000 zł 

netto. 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH 

LUB OSOBOWYCH  

Ja niżej podpisany(a) 

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

oświadczam, że Wykonawca jest/nie jest* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa                 

w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub 

pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

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

Miejscowość, data             Pieczęć i podpis osoby upoważnionej 
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Dane Wykonawcy        Załącznik nr 7 

 

Dotyczy zapytania ofertowego   

Pn:    „REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ I PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ W BUDYNKU 

KLASZTORU OO.KARMELITÓW W TRUTOWIE gm. Kikół .. Zamówienia udzielanego  przy zastosowaniu 

zasady konkurencyjności przewidzianej dla udzielania zamówienia na realizację zadań w ramach 

Projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, na lata 2014- 2020, przez podmioty które nie są zobowiązane do 

stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Dla zamówień których szacunkowa wartość 

zamówienia przekracza równowartość 50.000 zł netto. 

Wykaz części zamówienia, których realizację wykonawca powierzy podwykonawcom 

LP. Zakres robót realizowanych przez 
podwykonawcę 

Wartość części 
zamówienia 

realizowanej przez 
podwykonawcę 

Nazwa podwykonawcy Adres, telefon i faks 
podwykonawcy 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

 

miejscowość, data 

p
odpis i pieczątka upoważnionego/ upoważnionych 
przedstawiciela / przedstawicieli wykonawcy 
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Załącznik nr 2   r do umowy nr ……… 

 

pieczątka wykonawcy  

O Ś W I A D C Z E N I E 

o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę 

Dotyczy zapytania ofertowego   

Pn:    „REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ I PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ W BUDYNKU 

KLASZTORU OO.KARMELITÓW W TRUTOWIE gm. Kikół  . Zamówienia udzielanego  przy zastosowaniu 

zasady konkurencyjności przewidzianej dla udzielania zamówienia na realizację zadań w ramach 

Projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, na lata 2014- 2020, przez podmioty które nie są zobowiązane do 

stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Dla zamówień których szacunkowa wartość 

zamówienia przekracza równowartość 50.000 zł netto. 

Oświadczam(y), że 

1) osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.); 

2) zapoznaliśmy się z wymogami Zamawiającego odnośnie zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia na podstawie umowy o pracę, określonymi w zapytaniu ofertowym i ia 

i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 

miejscowosć, data 

p
odpis i pieczątka upoważnionego/ upoważnionych 
przedstawiciela / przedstawicieli wykonawcy

http://póin.zm/


 

 
 

 


