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Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o. 
ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec 

 

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000151922 

NIP 644-051-52-95, REGON: 273665446, kapitał zakładowy: 32.152.000,00 zł 
tel.: (032) 364-20-45, fax.: (032) 364-20-55, e-mail: mzbm@mzbm.sosnowiec.pl 

strona internetowa: www.mzbm.sosnowiec.pl  

 
        

Sosnowiec 29.05.2019 r. 
 
 
 
 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
na wykonanie zadania pn.: 

 
 

„Wybór ofert na wykonanie audytu energetycznego oraz projektu 

technicznego termomodernizacji budynku, zgodnym z audytem 

energetycznym wraz z remontem dachu i obróbek blacharskich oraz 

przygotowanie wniosków o wydanie: opinii ornitologicznej, opinii 

oddziaływania na środowisko, opinii oddziaływania na wody i obszar Natura 

2000  dla Wspólnoty Mieszkaniowej  Nieruchomości przy ul. Kilińskiego 4c  

w Sosnowcu”    

 

 
 

 
 
 

  
 
 

Niniejszy dokument pn. „Zapytanie ofertowe”   
został opracowany przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o. w Sosnowcu 

administratora Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kilińskiego 4c  w Sosnowcu  
i stanowi przedmiot praw autorskich podlegający ochronie  

na postawie ustawy Prawo autorskie z 4 lutego 1994 r. ( Dz. U .z  2018 r., poz. 1191 z późn. zm.). 
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1. Określenie Zamawiającego. 
 
Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości  
przy ul. Kilińskiego 4c w Sosnowcu, NIP: 644-287-62-64 , REGON:276193829  w imieniu której 
działa jej administrator - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o. w Sosnowcu. 
 
2. Nazwa oraz adres administratora Zamawiającego. 
 

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o. 
ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec 

KRS: 0000151922 Telefon: (032) 364 - 20 - 45 

REGON: 273665446 Fax: (032) 364 - 20 - 55 

NIP: 644 - 051 - 52 - 95 Adres e-mail: mzbm@mzbm.sosnowiec.pl 

Kapitał zakładowy:  32.152.000,00 zł Strona internetowa: www.mzbm.sosnowiec.pl 

Godziny urzędowania administratora Zamawiającego   
 poniedziałek - piątek:   7:00 - 15:00 

 
 

 

3. Przedmiot zamówienia. 
 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 
 

1) audyt energetyczny (4 kpl.); 
2) inwentaryzacja budynku na potrzeby audytu i projektu (1 kpl.); 
3) projekt architektoniczno– budowlany dotyczący termomodernizacji budynku, remontu 
dachu i obróbek blacharskich  (5 kpl.) wraz z pracami koniecznymi  wykończeniowymi do 
termomodernizacji, nie zawartymi w audycie,  wraz ze wszelkimi uzgodnieniami (w tym 
p.poż., UM) 
4) projekt kolorystyki z zaopiniowaniem przez Plastyka Miejskiego (4 kpl.); 
5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (2 kpl.); 
6) opinia ornitologiczna (4 kpl.); 
7) wniosek o wydanie opinii oddziaływania na środowisko 
8) wniosek o wydanie opinii oddziaływania na wody gruntowe 
9) wniosek o wydanie opinii oddziaływania na obszar Natura 2000  
10) kosztorys inwestorski uproszczony i szczegółowy (1+1 kpl.) z ceną jednostkową 
pozycji z narzutami i wartością pozycji z narzutami, w opcjach:  
 a) koszty kwalifikowane do konkursu 5.2.1 RPO  i niekwalifikowane (pozostałe) 
 b) koszty zgodnie z audytem  
11) kosztorys bez cen szczegółowy (3 kpl.) z zestawieniem materiałów i sprzętu  
oraz przedmiarem robót (1 kpl.) 

 

 

4. Termin wykonania. 
 

Termin realizacji zamówienia: do dnia: 30 listopad 2019r. 

 
 
5. Warunki udziału w wyborze ofert, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

a także oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w wyborze ofert oraz niepodleganiu wykluczeniu. 
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5.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w wyborze ofert oraz braku podstaw  

do wykluczenia (załącznik nr 2). 

 
5.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z wyboru ofert na udzielenie zamówienia      

Wykonawca winien przedłożyć poniższe oświadczenia i dokumenty. 
 

5.2.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w wyborze ofert oraz o braku podstaw 
do wykluczenia (załącznik nr 2). 
 

5.2.2. Aktualny odpis lub wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS lub wydruk z 
systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
sądowego lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 

 
5.3. Wykaz co najmniej 2 projektów o podobnym zakresie przedmiotu zamówienia, jak zakres 

przedmiotu niniejszego zamówienia, wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy to w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania 
zdolności technicznej lub zawodowej, z podaniem odpowiednio ich: przedmiotu, odbiorców i 
daty wykonania. 

 
 

6. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 

 

6.1. Zasady ogólne 
 

6.1.1. Oferta winna być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
6.1.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
6.1.3. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu 

ofertowym oraz złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi do Zapytania 
ofertowego wzorami.  

6.1.4. Wykonawca składa ofertę na własne ryzyko i ponosi wszelkie koszty związane  
z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

6.2.  Forma oferty 
 

6.2.1. Oferta musi być sporządzona: 

 w języku polskim,  

 w 1 egzemplarzu,  
 w formacie nie większym niż A4.  

6.2.2. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie. 

6.2.3. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. 
6.2.4. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest  
to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisującą (podpisujące) ofertę. 
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7. Wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 
 

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznaczono: 
 

Edyta Kozubek ekozubek@mzbm.sosnowiec.pl w sprawach formalnych 

Szczepan Grabowski 
tel.: (032) 364 -20 -30 

sgrabowski@mzbm.sosnowiec.pl 
w sprawach dotyczących 
przedmiotu zamówienia 

Igor Hauke 
tel.: (032) 263-20-94 

ihauke@mzbm.sosnowiec.pl 
w sprawach dotyczących 
przedmiotu zamówienia 

 
Informacje i wyjaśnienia uzyskać można w godzinach pracy administratora Zamawiającego 
wskazanych w tabeli pkt. 2 Zapytania ofertowego. 

 

8. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 
8.1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby administratora Zamawiającego: MZBM - TBS  

Sp. z o.o.  ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec (I piętro – Sekretariat) w nieprzekraczalnym 
terminie:  

 

do dnia 14.06.2019r. do godz. 12.00 
 
 
 

8.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 
(paczce), opisanej w następujący sposób 

 
 

 

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - TBS Spółka z o.o. 
ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec 

 

Oferta na wykonanie zadania pn.: 
 

„Wybór ofert na wykonanie audytu energetycznego oraz projektu 
technicznego termomodernizacji budynku, zgodnym z audytem 

energetycznym wraz z remontem dachu i obróbek blacharskich oraz 
przygotowanie wniosków o wydanie: opinii ornitologicznej, opinii 

oddziaływania na środowisko, opinii oddziaływania na wody i obszar Natura 
2000  dla Wspólnoty Mieszkaniowej  Nieruchomości przy ul. Kilińskiego 4c  

w Sosnowcu” 
 

 

Nie otwierać przed dniem:  14.06.2019 r. godz.: 12.00 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: ................................................................................................... 
(wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

tel./fax.: ................................................................................................... 

 

9. Zwrot ofert złożonych po terminie. 
 

Ofertę złożoną po wskazanym terminie administrator Zamawiającego zwróci niezwłocznie 
Wykonawcy bez jej otwierania.  

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta powinna obejmować całość 
zamówienia. 
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11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
 

12. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 

12.1. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w PLN (słownie oraz cyfrą) oraz podana  
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego. 

12.2. Przez cenę oferty Zamawiający rozumie wymienioną w formularzu ofertowym cenę 
brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

12.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji w zakresie 
zaoferowanej ceny z Wykonawcami, którzy złożą oferty w odpowiedzi na Zapytanie 
ofertowe. 
 

13. Kryteria oceny ofert. 
 

 

13.1. Oferty zostaną poddane ocenie Członków Komisji w oparciu o następujące kryterium i jego 
znaczenie: 

 
 

KRYTERIUM ZNACZENIE PUNKTOWE KRYTERIUM 

Kryterium - „Najniższa cena” 100 pkt.   

 

 
13.2. W przypadku kryterium „Najniższa cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 

przecinku ilość punktów wynikającą z działania:    
 

Pi (C) = 
C min 

x Max (C) 
Ci 

 

 gdzie: 

Pi (C) Ilość punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Najniższa cena”. 

C min Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert. 

Ci Cena oferty badanej. 

Max (C) 
Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Najniższa cena” 
– 100 pkt. 

 

13.3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów                   
w ocenie punktowej obejmującej kryterium oceny ofert opisane w punkcie 13.1 i 13.2.  

13.4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taką samą cenę Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty,  
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych  
lub przeprowadza z nimi negocjacje w zakresie zaoferowanej ceny. Wykonawcy 
składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  
w złożonych wcześniej ofertach. 
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14.  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 
 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za 
pomocą poczty elektronicznej na adres: mzbm@mzbm.sosnowiec.pl,  pisemnie na adres: MZBM – TBS 
Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 41-200 Sosnowiec lub faksem na numer: (032) 364 20 55 z tym zastrzeżeniem, 
iż oświadczenia wymagane w załączeniu do oferty należy złożyć w oryginale. 

 

 
Uwaga!  

Zamawiający zastrzega prawo do upublicznienia informacji o wyniku wyboru ofert w taki sam 
sposób, w jaki zostało upublicznione Zapytanie ofertowe w formie niniejszego Zapytania ofertowego  
– w tym zamieszczenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej 
administratora Zamawiającego: www.mzbm.sosnowiec.pl w zakładce „Wspólnoty” w podzakładce 
„Ogłoszenie WM”. 

 
15. Wykaz załączników do niniejszego Zapytania ofertowego.    
 

Załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego są: 
 

Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 Wykaz projektów 

Załącznik nr 3 
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w wyborze ofert oraz braku 
podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 4 Formularz teleadresowy Wykonawcy 

Załącznik nr 5 Wzór umowy 

 
Zaakceptowali Członkowie Komisji ds. wyboru ofert 

 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja w Komisji  Podpis 

1. 
 
  

 

2 
 
  

 

3.   
 

4.   
 

5.   
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         Formularz Ofertowy 
Załącznik  

nr 1  

  

Nazwa 
zamówienia: 

„Wybór ofert na wykonanie audytu energetycznego oraz projektu 
technicznego termomodernizacji budynku, zgodnym z audytem 

energetycznym wraz z remontem dachu i obróbek blacharskich oraz 
przygotowanie wniosków o wydanie: opinii ornitologicznej, opinii 

oddziaływania na środowisko, opinii oddziaływania na wody i obszar 
Natura 2000  dla Wspólnoty Mieszkaniowej  Nieruchomości przy ul. 

Kilińskiego 4c w Sosnowcu” 
 

Zamawiający: 
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińskiego 4c  w Sosnowcu                                     

w imieniu której działa administrator 
 Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o. w Sosnowcu 

 

Oświadczenia Wykonawcy: 
 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o wyborze ofert dotyczącym niniejszego zamówienia, ja niżej 
podpisany, niniejszym oświadczam, że: 
1.1 zapoznałem się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptuję treść Zapytania Ofertowego 

wraz z jej wszystkimi załącznikami, w tym warunkami zawartymi we wzorze umowy; 
1.2 nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne; 
1.3 osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia; 
1.4 uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty  

oraz właściwego wykonania zamówienia;  
1.5 posiadam kwalifikacje i uprawnienia określone przepisami prawa oraz narzędzia niezbędne  

do wykonania przedmiotu zamówienia;  
1.6 mam świadomość, iż zamówienie będzie realizowane do maksymalnej wartości 

zabezpieczonych środków, określonej w umowie; 
1.7 w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć umowę  

w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, jak również                        
w wyznaczonym terminie przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia; 

1.8 cena oferty uwzględnia założone realne wskaźniki wzrostu cen i nie podlega zmianie w okresie  
obowiązywania umowy. 

2. Deklaruję wykonanie zamówienia objętego ogłoszeniem za cenę całości usługi netto   

w wysokości: ……………………….. zł  /słownie/:  ……………………………………… zł 

     + VAT……………….……. zł /słownie/: …………………………………………….....……zł 
     co stanowi wartość brutto w wysokości: ………………………….. zł   

     /słownie/:  ……………………………….………………..……..… zł 

 

 
Data .............................................................                                ....................................................................................... 

Podpis i pieczątka osób(y) wskazanej  
       w dokumencie upoważniającym do występowania  

       w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 
 
 

 
Uwaga! 
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych oświadczeń 
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   Wykaz projektów          
Załącznik  

nr 2 

 

Nazwa 
zamówienia: 

„Wybór ofert na wykonanie audytu energetycznego oraz projektu 
technicznego termomodernizacji budynku, zgodnym z audytem 

energetycznym wraz z remontem dachu i obróbek blacharskich oraz 
przygotowanie wniosków o wydanie: opinii ornitologicznej, opinii 

oddziaływania na środowisko, opinii oddziaływania na wody i obszar 
Natura 2000  dla Wspólnoty Mieszkaniowej  Nieruchomości przy ul. 

Kilińskiego 4c w Sosnowcu” 
 

Zamawiający: 
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińskiego 4c  w Sosnowcu                                     

w imieniu której działa administrator 
 Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o. w Sosnowcu 

 
Niniejszym oświadczam, że wykonałem co najmniej 2 projekty o podobnym zakresie przedmiotu 
zamówienia, jak zakres przedmiotu niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, w zakresie 
niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, z 
podaniem odpowiednio ich: przedmiotu, odbiorców i daty wykonania. 

 
 

W załączeniu dokumenty potwierdzające należyte wykonanie ww. prac –np. referencje. 
 

 
 
Data .............................................................                                ....................................................................................... 

Podpis i pieczątka osób(y) wskazanej  
       w dokumencie upoważniającym do występowania  

       w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 
 
 
 
Uwaga! 
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych oświadczeń. 
 

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia  
Zamawiający 

(nazwa, adres  
i telefon) 

Data realizacji   

(pełne daty: od dz/m-c/r  
 do dz/m-c/r ) 

1. 
 
 

  

2. 
   

3. 
   

4. 
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            Oświadczenie Wykonawcy 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

        wykluczenia 

Załącznik  
nr 3  

 

Nazwa 
zamówienia: 

„Wybór ofert na wykonanie audytu energetycznego oraz projektu 
technicznego termomodernizacji budynku, zgodnym z audytem 

energetycznym wraz z remontem dachu i obróbek blacharskich oraz 
przygotowanie wniosków o wydanie: opinii ornitologicznej, opinii 

oddziaływania na środowisko, opinii oddziaływania na wody i obszar 
Natura 2000  dla Wspólnoty Mieszkaniowej  Nieruchomości przy ul. 

Kilińskiego 4c w Sosnowcu” 
 

Zamawiający: 
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińskiego 4c  w Sosnowcu                                     

w imieniu której działa administrator 
 Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o. w Sosnowcu 

 
OŚWIADCZENIE 

 
1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w wyborze ofert określone przez Zamawiającego  
w ogłoszeniu o zamówieniu, dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów; 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

3) zdolności technicznej lub zawodowej. 

 
2. Oświadczam również, że nie podlegam wykluczeniu z wyboru ofert na udzielenie przedmiotowego 

zamówienia. 

 
 
 
 
 
 
 

Data .............................................................                                ....................................................................................... 
                            Podpis i pieczątka osób(y) wskazanej  
                 w dokumencie upoważniającym do występowania  
             w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 

 
 
 
 
Uwaga! 
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego,  za składanie nieprawdziwych 
oświadczeń. 
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Formularz teleadresowy Wykonawcy 
Załącznik  

nr 4 
 

Nazwa 
zamówienia 

„Wybór ofert na wykonanie audytu energetycznego oraz projektu 
technicznego termomodernizacji budynku, zgodnym z audytem 

energetycznym wraz z remontem dachu i obróbek blacharskich oraz 
przygotowanie wniosków o wydanie: opinii ornitologicznej, opinii 

oddziaływania na środowisko, opinii oddziaływania na wody i obszar 
Natura 2000  dla Wspólnoty Mieszkaniowej  Nieruchomości przy ul. 

Kilińskiego 4c w Sosnowcu” 
 

Nazwa 
Wykonawcy: 

 

Dane teleadresowe Wykonawcy 

Województwo: Miejscowość: 

Powiat: 
Ulica /  

nr budynku i lokalu: 

Gmina: Godziny urzędowania 
Wykonawcy: 

Telefon: NIP: 

Faks: REGON: 

E-mail: 
Numer wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej 

/ KRS: 
 

Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający  
regulował będzie należności wynikające z realizacji zamówienia 

(w przypadku uznania oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą) 

Osoba sprawująca nadzór nad prawidłową realizacją umowy ze strony Wykonawcy 
(w przypadku uznania oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą) 

Imię i nazwisko:  Telefon kontaktowy:  

 
 
 
 
Data .............................................................                                ....................................................................................... 

                    Podpis i pieczątka osób(y) wskazanej  
         w dokumencie upoważniającym do występowania  
      w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 

 
 
Uwaga Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie 
nieprawdziwych oświadczeń. 
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Wzór U M O W Y nr .......... / .......... 

Załącznik  
nr 5  

 
 
zawarta w dniu ………………. w Sosnowcu pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości 
położoną w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 4c, reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej,  
w imieniu której działa Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o.  
z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Korczaka 7, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód  
w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000151922,  NIP 644-051-52-95, REGON 273665446, o kapitale zakładowym w wysokości 32 152 
000,00 zł, reprezentowana przez Zarząd w osobach:  
 
…………….. 
 

……………. 
 
zwany w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 
 

a 
Panem ……………………… prowadzącym działalność gospodarczą  pod nazwą 
…………………………,  mającym swoją  siedzibę w ………………, działającym na podstawie 
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  NIP: …………; 
Regon:……………….,  zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, o następującej treści: 
 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

1. W ramach niniejszej umowy (dalej: umowa) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje  
do wykonania dokumentację projektową (dalej: projekt), w której skład wchodzą następujące 
dokumenty: 
1) audyt energetyczny (4 kpl.); 
2) inwentaryzacja budynku na potrzeby audytu i projektu (1 kpl.); 
3) projekt architektoniczno– budowlany dotyczący termomodernizacji budynku, remontu 
dachu i obróbek blacharskich  (5 kpl.) wraz z pracami koniecznymi  wykończeniowymi do 
termomodernizacji, nie zawartymi w audycie,  wraz ze wszelkimi uzgodnieniami (w tym p.poż., 
UM) 
4) projekt kolorystyki z zaopiniowaniem przez Plastyka Miejskiego (4 kpl.); 
5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (2 kpl.); 
6) opinia ornitologiczna (4 kpl.); 
7) wniosek o wydanie opinii oddziaływania na środowisko 
8) wniosek o wydanie opinii oddziaływania na wody gruntowe 
9) wniosek o wydanie opinii oddziaływania na obszar Natura 2000  
10) kosztorys inwestorski uproszczony i szczegółowy (1+1 kpl.) z ceną jednostkową pozycji z 
narzutami i wartością pozycji z narzutami, w opcjach:  
 a) koszty kwalifikowane do konkursu 5.2.1 RPO  i niekwalifikowane (pozostałe) 
 b) koszty zgodnie z audytem 
11) kosztorys bez cen szczegółowy (3 kpl.) z zestawieniem materiałów i sprzętu  
oraz przedmiarem robót (1 kpl.) 

 
dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej położonego w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 4c (dalej: 
obiekt), którym zarządza komórka organizacyjna MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, a to: COK II 
z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Niepodległości 10, nr telefonu 32 263-20-94. 
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2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się ponadto: 

a) dostarczyć kompletną dokumentację wymienioną w § 1 ust. 1 także w wersji elektronicznej 
w formacie PDF. Przedmiar robót  i kosztorys szczegółowy (§ 1 ust. 1 pkt 8)  dodatkowo w 
formacie ATH. 

b) zapewnić zaopiniowanie projektu przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. co jest 
niezbędne  
w celu uzyskania pozwolenia na budowę,  

c) dokonać zgłoszenia robót budowlanych obiektu (w wypadku gdy jest to niezbędne  
w świetle obowiązujących przepisów prawa) i uzyskać decyzję o nie wniesieniu sprzeciwu.  

d) uzyskać pozwolenie na budowę dla obiektu, w wypadku gdy uzyskanie takiej decyzji jest 
niezbędne w świetle obowiązujących przepisów prawa, w terminie zapewniającym 
terminowe wykonanie robót termomodernizacyjnych, 

e) wykonać kosztorysy inwestorski, uproszczony i szczegółowy, nie wchodzące w zakres  
termomodernizacji, lecz niezbędne w celu należytego wykonania robót budowlanych (np. 
remont loggi, balkonów, balustrad itp.). 

3. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy winien uwzględnić przekazane przez Zamawiającego 
wytyczne dotyczące zakresu i sposobu wykonania przedmiotu umowy. 

4. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy, określająca szczegółowy zakres opracowania i 
koszt zamówienia. 
 

§ 2. 
Podwykonawcy 

i. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zostanie wykonany wyłącznie siłami własnymi 
Wykonawcy. Powierzenie przedmiotu  umowy podwykonawcy lub przez  podwykonawcę  dalszym  
podwykonawcom wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. Celem uzyskania zgody Zamawiającego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do 
zatwierdzenia projekt umowy wraz z zakresem prac powierzanych podwykonawcy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne 
działania i zaniechania. 

5. Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy do 
chwili przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranego przedmiotu 
umowy, chyba że Wykonawca ustanowił odpowiednie zabezpieczenie z przeznaczeniem na 
wynagrodzenia podwykonawców i dalszych podwykonawców. Dowody zapłaty należy załączyć do 
składanej faktury. 

§ 3. 
Termin wykonania umowy 

1. Termin rozpoczęcia wykonania umowy ustala się na dzień:   …………..r. 
2. Termin zakończenia wykonania umowy ustala się na dzień:   …………..r. 

 
§ 4. 

Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości: 

……….. zł netto + ………. zł podatek VAT = ……. zł brutto  
(słownie: ……………………………………………… złotych 00/100 brutto). 
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2. Zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) skutkować będzie zmianą 
wysokości wynagrodzenia brutto, co nie wymaga zmiany umowy. 

3. Powyższa kwota stanowi maksymalne wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.1, zawiera wszelkie koszty poniesione w celu 
należytego wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi dokumentacji, o której mowa 
w §1 ust. 1, jak również nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym w 
szczególności: koszty wykonania ekspertyzy, koszty wykonania dokumentacji projektowej, koszty 
uzyskania ewentualnych niezbędnych uzgodnień, koszty uzyskania ewentualnych pozwoleń, decyzji, 
opinii, wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich, koszty dojazdów, koszty nadzoru 
autorskiego oraz inne koszty, które mogą wyniknąć przy realizacji umowy, w tym ubezpieczenia, 
opłaty i podatki (także należny podatek VAT) oraz wszelkie inne należności płatne przez 
Wykonawcę, a także ewentualne elementy ryzyka związane z realizacją zamówienia.  

5. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być 
podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1 powyżej. 

 
§ 5. 

Zasady współpracy 
1. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za przebieg wykonania umowy, w tym 

należyte prowadzenie wszelkiej dokumentacji jest Koordynator COK II  
………………….….tel. nr ……………… 

2. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy 
jest Inspektor Nadzoru: …………………….. tel. nr ……………., nr uprawnień …………….. 

3. Inspektor Nadzoru jest w szczególności uprawniony do dokonania odbioru przedmiotu umowy. 
4. Wyżej wskazani przedstawiciele Zamawiającego nie są uprawnieni do składania w imieniu 

Zamawiającego jakichkolwiek oświadczeń woli w przedmiocie zawarcia, zmiany lub rozwiązania 
umowy. 

5. Wykonawcę reprezentuje: ………………………  
6. O ile umowa nie stanowi inaczej, bieżąca wymiana informacji pomiędzy Stronami odbywać się 

będzie z wykorzystaniem następujących kanałów kontaktowych 
 Zamawiający -   tel. numer:  32 364-20-55 adres e-mail:mzbm@mzbm.sosnowiec.pl 
 Wykonawca -  tel. numer:  ……………….  adres e-mail: …………………. 

7. Wszelkie oświadczenia woli Stron będą składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności na 
adres Stron podany w komparycji umowy.  

8. Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o  wszelkich 
okolicznościach, które mogą mieć wpływ na należyte wykonanie umowy, w tym mogą 
uniemożliwić lub znacznie utrudnić należytą współpracę Stron. W szczególności dotyczy to 
zmiany adresu dla doręczeń, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej oraz rachunków 
bankowych. Zmiana powyższych danych nie stanowi zmiany umowy, nie mniej Strona 
dokonująca zmiany zobowiązana jest do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie  drugiej 
Strony. W braku niezwłocznego powiadomienia o zmianie, zmiana taka nie może wywołać 
negatywnych skutków dla drugiej Strony, a w szczególności korespondencja wysłana na 
dotychczasowy adres będzie uważana za skutecznie doręczoną, zaś Strona ponosząca 
odpowiedzialność za zaniedbanie niniejszego obowiązku zobowiązana będzie do naprawienia 
wynikłej z tego tytułu szkody. 

 
§ 6. 

Warunki wykonania przedmiotu umowy 
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, umiejętnościami, środkami oraz 

uprawnieniami niezbędnymi w celu należytego wykonania umowy.  
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością przy uwzględnieniu 

zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności.  
3. Wykonawca zorganizuje wszystkie czynności niezbędne w celu należytego wykonania umowy we 

własnym zakresie. 
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4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie wady dokumentacji projektowej oraz wynikającą z 
nich zwłokę w terminie realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 7. 

Odbiór przedmiotu umowy 
1. Po zakończeniu przedmiotu umowy Wykonawca niezwłocznie zgłosi jego gotowość do odbioru 

Koordynatorowi COK oraz Inspektorowi Nadzoru. Wszelka wykonana dokumentacja (w tym projekt) 
winna zostać przekazana w celu jej odbioru pod adres siedziby MZBM - TBS Sp. z o.o. przy ul. 
Korczaka 7 w Sosnowcu, a w formie elektronicznej na adres e-mail: 
mzbm@mzbm.sosnowiec.pl. 

2. Odbioru przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego dokonuje komisja w składzie: Inspektor 
Nadzoru, Koordynator COK. Zastrzega się jednocześnie, iż Koordynator COK w zależności od 
zaistniałych okoliczności może dokonać zmiany w składzie komisji. 

3. Odbiór będzie dokonany przez sporządzenie protokołu odbioru przedmiotu umowy w terminie do 10 
dni roboczych licząc od zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru.  

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 
1) Jeżeli stwierdzone wady nadają się do usunięcia Zamawiający może zażądać nieodpłatnego 

usunięcia stwierdzonych wad i innych nieprawidłowości, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, 

2) Jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia: 
a) Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, gdy stwierdzone 

wady nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem; 
b) Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wady lub 

żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu odbioru zgodnie z jego 
właściwościami lub przeznaczeniem. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad niezwłocznie 
zgłaszając ponownie gotowość przedmiotu umowy do odbioru. Akceptacja nastąpi dopiero po 
pisemnym stwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia wad.  

6. Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru, najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu 
umowy, komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa, w tym dokumentację powykonawczą 
oraz pozostałą dokumentację, która winna być prowadzona przez Wykonawcę oraz wydana 
Zamawiającemu na podstawie przepisów prawa lub umowy.  

7. W wypadku gdy Wykonawca bez usprawiedliwienia nie stawi się w uzgodnionym lub wyznaczonym 
terminie w celu dokonania odbioru przedmiotu umowy, Zamawiający uprawiony jest do sporządzenia 
jednostronnego protokołu odbioru, którego treść przekaże Wykonawcy. 

8. Ewentualne braki, błędy i nieprawidłowości w dokumentacji projektowej, ujawnione w trakcie 
postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, zostaną uzupełnione i poprawione przez 
Wykonawcę w ramach wynagrodzenia, wskazanego w § 4 ust. 1, w terminie wyznaczonym przez 
odpowiedni organ administracyjny.  

 
§ 8. 

Zasady rozliczeń 
1. Rozliczenie i zapłata za należycie wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury, 

wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o niezawierający zastrzeżeń protokołu odbioru 
przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz MZBM - TBS Sp. z o.o., będącej 
administratorem  Zamawiającego, opłaty za obsługę  administracyjno - biurową w wysokości  
………………….. (zgodnie z Ogólnymi Warunkami Współpracy 
https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/). Kwota opłaty, o 
której mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie uiszczona przez Wykonawcą w terminie 14 dni 
od  dnia doręczenia  faktury,  na rachunek  bankowy  wskazany  w  fakturze. Za datę dokonania  
płatności  rozumie się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy MZBM - TBS Sp. 
z o.o. MZBM-TBS Sp. z o.o. ma prawo żądać od Wykonawcy ustawowych odsetek w razie 
zwłoki  w płatności.  
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3. Po wykonaniu dokumentacji Wykonawca złoży dokumentację w kancelarii Zamawiającego przy 

ulicy Korczaka 7 w Sosnowcu, faxem na nr (32) 364 20 55  lub na adres e-mail: 
mzbm@mzbm.sosnowiec.pl. 

4. Odbiór wykonanego opracowania następuje komisyjnie w formie „protokołu odbioru 
końcowego”.  

5. Zapłata za wykonane opracowanie zostanie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na 
wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia przez 
Wykonawcę faktury wraz z protokołem odbioru do siedziby Zamawiającego przy ul. Korczaka 7 
w Sosnowcu. Za datę dokonania płatności rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

6. Zamawiający oświadcza, że Wspólnota Mieszkaniowa nie jest podatnikiem podatku VAT i 
posiada NIP: ……………….. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada NIP:  …………….. 
 

§ 9. 
Prawa autorskie 

1. Z dniem odbioru przedmiotu umowy, w zakresie o którym mowa w § 7 ust. 5, Wykonawca 
przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1 , autorskie 
prawa majątkowe do opracowań będących przedmiotem niniejszej umowy. Zamawiający będzie 
miał prawo do rozporządzania i korzystania z opracowań, w całości lub we fragmentach, bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych, zgodnie z ich przeznaczeniem, we wszystkich 
wymienionych poniżej polach eksploatacji, w tym prawo do:  

o wykonania robót budowlanych na podstawie projektu,  
o powielania,  
o publikowania,  
o utrwalania w dowolnych technikach,  
o  reprodukcji,  
o prezentacji publicznej,  
o przetwarzania,  
o wykonywania zależnego prawa autorskiego (wprowadzania poprawek, zmian, 

modyfikacji, uzupełnień kontynuacji lub wykorzystania projektu przez osoby trzecie),  
o zbycia,  
o udzielania licencji.  

2. Wykonawca zezwala na wykonywanie prawa zależnego (modyfikacji, zmian, itp.) w stosunku do 
opracowań będących przedmiotem niniejszej umowy.  

3. Zamawiający uznaje bez zastrzeżeń i zobowiązuje się honorować osobiste prawa autorskie 
Wykonawcy do opracowań będących przedmiotem niniejszej umowy, według zasad określonych w 
ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, 
poz. 631 z późn. zm.) .  

4. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw autorskich osobistych w 
sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do przedmiotu umowy, w szczególności 
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do decydowania o zachowaniu jego integralności.  

 
§ 10. 

Rękojmia 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu umowy na 

zasadach określonych w k.c. z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.  

2. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dacie odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 
ust.5 potwierdzonego podpisaniem przez Strony protokołu odbioru.  

3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi wygasa wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności 
z tytułu gwarancji i rękojmi wykonawcy robót budowlanych, wykonywanych na podstawie 
dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy. Wszelkie postanowienia 
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zawarte w ofercie Wykonawcy, a sprzeczne z powyższym, uważa się za bezskuteczne wobec 
Stron.  

4. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę przedmiotu umowy na wolny od wad przedawnia się  
z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o 
wadzie w formie elektronicznej, w formie faksu lub pisemnie na adres Wykonawcy. Wykonawca 
usunie wady w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wady.  

 
§ 11. 

Gwarancja jakości 
1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres 24 m-

cy, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru przedmiotu 
umowy bez zastrzeżeń.  

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca na własny koszt i ryzyko usunie stwierdzone wady 
w terminie uzgodnionym przez Strony, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia 
zawiadomienia Wykonawcy o  stwierdzonej  wadzie.  O  ile Strony nie uzgodnią inaczej, wada 
powinna być usunięta w miejscu, w którym przedmiot umowy znajdował się w chwili ujawnienia 
wady. 

3. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wady Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do zlecenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
bez konieczności uzyskania w tym celu upoważnienia sądowego, na co Wykonawca niniejszym 
wyraża zgodę.  

4. Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 
wynikających z przepisów o rękojmi za wady przedmiot umowy.  

5. W celu rozwiania wątpliwości, niniejsza umowa stanowi oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy  
w rozumieniu art. 577 i nast. Kodeksu Cywilnego. 

6. W wypadku gdy na jakiekolwiek wyroby użyte w celu należytego wykonania przedmiotu umowy 
została udzielona gwarancja, a Wykonawcy został w związku z tym wydany dokument 
gwarancyjny, Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu oryginał takiego dokumentu 
nie później niż w terminie końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

 
§ 12. 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w tym  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

b) za opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek zobowiązania umownego w wysokości 50,00 
złotych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w wyniku odbioru przedmiotu umowy lub w 
okresie gwarancji/rękojmi za wady, w wysokości 50,00 złotych za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, licząc od upływu dnia, w którym wada miała zostać usunięta. 

d) za zaangażowanie w wykonanie umowy podwykonawcy bez uzyskania zgody 
Zamawiającego,  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

e) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,   
      w wysokości 10% wynagrodzenia.   

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

3. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o "wynagrodzeniu umownym" należy przez to rozumieć 
wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeżeli 
wyrządzona szkoda przenosi wartość zastrzeżonych kar umownych. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych oraz innych 
wierzytelności Zamawiającego z wierzytelnościami Wykonawcy. 
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§ 13. 
Odstąpienie od umowy 

1. Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od umowy, przysługującemu Zamawiającemu na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 
umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o następujących sytuacjach: 
a) Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje umowę nienależycie oraz pomimo wezwania na 

piśmie nie usunął stwierdzonego naruszenia lub też nie usunął skutków takiego naruszenia,  
a w szczególności nie przedłożył aktualnej polisy ubezpieczeniowej, 

b) Wykonawca utracił uprawnienia niezbędne w celu należytego wykonania umowy, 
c) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności z podaniem uzasadnienia. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki: 
a) należytego zabezpieczenia przedmiotu umowy w celu zapobieżenia wystąpieniu ewentualnej 

szkody, 
b) sporządzenia szczegółowego protokołu inwentaryzacji przedmiotu umowy wykonanego na dzień 

rozwiązania umowy, a także inwentaryzacji przedmiotu umowy pozostałego do wykonania, przy 
udziale Zamawiającego, w terminie z nim uzgodnionym, nie później jednak niż w terminie 7 dni 
od daty odstąpienia od umowy, pod rygorem zapłaty przez Wykonawcę odszkodowania w 
wysokości 100 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy oraz zlecenia 
czynności inwentaryzacyjnych osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności 
uzyskania w tym względzie upoważnienia sądowego, na co Wykonawca niniejszym wyraża 
zgodę. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 
a) udział w czynnościach sporządzenia protokołu inwentaryzacji czynności będących w toku, w celu 

ustalenia stanu wykonania przedmiotu umowy na dzień rozwiązania umowy,  
b) stosunkowa zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za należycie wykonany przedmiot umowy, na 

warunkach przewidzianych umową, według  stanu na dzień odstąpienia od umowy, wynikającego 
z   protokołu inwentaryzacji  zatwierdzonego  przez  Zamawiającego, chyba że Zamawiający 
uzna,  iż wykonanie  częściowe  nie  ma  dla  niego  znaczenia  ze  względu  na właściwości 
zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez Zamawiającego cel umowy. 

 
§14. 

Ubezpieczenie 
1. Wykonawca oświadcza, że w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą pozostaje w okresie 

od dnia ……………  do dnia  …………..  ubezpieczony  z tytułu  odpowiedzialności  cywilnej na  
podstawie polisy Nr ………. wystawionej przez  ………………………….. 

2. W przypadku upływu terminu ważności polisy w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca 
zobowiązuje  się  do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu aktualnej polisy ubezpieczeniowej 
od odpowiedzialności cywilnej na dalszy  okres  obowiązywania  umowy,  przy  czym polisa ta winna 
zostać przedłożona w Dziale Technicznym Zamawiającego najpóźniej na 7 dni przed upływem 
terminu ważności poprzedniej polisy. 

3. Zakres ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej musi zawierać klauzulę  
o odpowiedzialności za szkody powstałe po przekazaniu wykonanej pracy lub usługi odbiorcy, jeżeli 
powstały w wyniku ich wadliwego wykonania. 

 
§ 14. 

Pozostałe postanowienia 
1. Przeniesienie przez Wykonawcę wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy, w tym 

przelew wierzytelności na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 
nieważności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim jakichkolwiek informacji uzyskanych w 
związku z zawarciem lub wykonaniem umowy, chyba że Wykonawca uzyskał w tym celu pisemną 
zgodę Zamawiającego lub ujawnienia informacji Wykonawca dokonuje na uprawnione żądanie 
organu albo ujawnieniu ulega informacja podana przez Zamawiającego do publicznej wiadomości.  
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3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Wszelkie spory wynikłe w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy Strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
5. Załącznikiem do niniejszej umowy, który stanowi integralną część umowy jest: 

1) Załącznik nr 1 - oferta  Wykonawcy; 
2) Załącznik nr 2 - protokół z wyboru ofert podpisany przez Zarząd Wspólnoty; 
3) Załącznik nr 3 - polisa OC Wykonawcy 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze stron. 

 
WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


