
 

 
Spółdzielnia Mieszkaniowa KLONOWA z siedzibą w Łodzi przy ul. Lutomierskiej 115A 

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie 3 zadań:  
 
1. Wykonanie malowania 3  klatek schodowych  w budynku wielorodzinnym  5-kondygnacyjnym w 
Łodzi przy ul. Limanowskiego 108. 
2.   Wykonanie malowania 3 klatek schodowych w budynku wielorodzinnym 5-kondygnacyjnym w 
Łodzi przy ul. Limanowskiego118/120. 
3.   Wykonanie malowania 2 klatek schodowych w budynku wielorodzinnym 12-kondygnacyjnym w  
Ł0dzi przy ul. Obornickiej 15.   

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  dostępna będzie na stronie internetowej https://smklonowa-
lodz.pl        Spółdzielni Mieszkaniowej  KLONOWA, od dnia 12.07.2021r.  
Wszelkie pytania można kierować na adres, e-mail: sekretariat@smklonowa-lodz.pl do dnia 16.07.2021r..  
Odpowiedzi będą umieszczone na stronie SM KLONOWA do dnia 20.07.2021r. 
Wizja lokalna odbędzie się w dn. 20.07.2021r.. – początek spotkania o godz. 9.00.przed siedzibą Spółdzielni 
SM KLONOWA, 91- 041 Łódź, ul. Lutomierska 115A  
Uczestnictwo w wizji lokalnej w dn. 20.07.2021r.. jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w 
przetargu. 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Klonowa”, 91-041 
Łódź  ul. Lutomierska 115A, pok. nr 6,  w terminie do dnia 23.07.2021 r. do godz.12.00.  
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 23.07.2021r. o godzinie 13.00. 
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                                                                                         „KLONOWA” 
                                                                                         ul. Lutomierska 115A 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na 

wykonanie 3 zadań w budynkach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową 

„KLONOWA” w Łodzi:  

1) Wykonanie malowania 3  klatek schodowych  w budynku wielorodzinnym 
pięciokondygnacyjnym w  Łodzi przy ul. Limanowskiego 108.    
 
2) Wykonanie malowania 3 klatek schodowych w budynku wielorodzinnym 

pięciokondygnacyjnym w Łodzi przy ul. Limanowskiego 118/120. 

3) Wykonanie malowania 2 klatek schodowych w budynku wielorodzinnym 
dwunastokondygnacyjnym w Łodzi przy ul. Obornickiej 15. 
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego. 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „KLONOWA” ul. Lutomierska 115 A, 91-041 Łódź, 
tel.: 42 612-16-62 lub 42 612-15-92, fax: 42 611- 67- 83 
REGON: 470297059 
NIP: 724-000-30-94 
e-mail: sekretariat@smklonowa-lodz.pl  
konto  bankowe: 17 1020 3408 0000 4702 0149 0234. 
 
2.Tryb udzielenia zamówienia. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Wykonanie malowania klatek schodowych zgodnie z zakresem robót stanowiącym załącznik 
do umowy w budynkach wielorodzinnych w Łodzi przy: 

- ul. Limanowskiego 108,  

- ul. Limanowskiego 118/120,  

- ul. Obornickiej 15    

administrowanych przez S.M. „KLONOWA” w Łodzi. 

4. Terminy wykonania robót. 
 
4.1. Wymagany termin rozpoczęcia robót: nie później niż 14 dni od daty podpisania   
       umowy. 
4.2. Termin zakończenia robót: nie później niż do 30.11.2021 r. 
 



 
5. Termin płatności. 
 
Przelew na konto bankowe Wykonawcy, w terminie 21 dni od daty złożenia faktury. 
Warunkiem wystawienia faktury  jest podpisanie protokołu bezusterkowego odbioru robót 
przez Zamawiającego. 
 
6. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. 
 
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się tylko Oferenci, którzy spełniają n/w warunki: 
- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie odpowiadającym  
  przedmiotowi zamówienia; 
- posiadają niezbędne doświadczenie, wiedzę, potencjał techniczny i zatrudniają osoby o 
  odpowiednich kwalifikacjach zawodowych;  
- zamawiający wymaga by oferent wykazał się zrealizowaniem w ciągu 3 ostatnich lat  robót  

budowlanych o takim samym zakresie i charakterze, jakie są przedmiotem zamówienia; 
- posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej   
  działalności gospodarcze na kwotę minimum 200.000 zł.; 
- wpłacą wadium w wysokości 10.000,00 zł.  
 
7. Wykaz dokumentów jakie mają dostarczyć  Oferenci w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków  udziału w postępowaniu przetargowym: 
 
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  
   działalności gospodarczej, 
- kserokopię aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  
   prowadzonej działalności na minimalną kwotę 200.000 zł, 
- wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania 
   przetargowego o charakterze i zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia,  
- wypełniony formularz ofertowy, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik  nr 1 do S.I.W.Z., 
- zaświadczenie lub oświadczenie o nie zaleganiu w opłatach wobec Urzędu Skarbowego i 
Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 
 
 
8. Obowiązki Oferenta w zakresie przedmiotu zamówienia.  
 
Oferent ma obowiązek zapoznania się z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, 
który dostępny jest na stronie internetowej https://smklonowa-lodz.pl/kategoria/przetargi od 
dnia 12.07.2021r. Oferent ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości. 
Ewentualne zapytania w stosunku do przedmiotu zamówienia należy przesłać drogą 
mailową, do dnia 16.07.2021r, na adres:  
e-mail: sekretariat@smklonowa-lodz.pl.  
Odpowiedzi na pytania, Zamawiający udzieli do 20.07.2021 r 
Zamawiający wraz z zainteresowanymi Oferentami dokona wizji lokalnej w dniu  
20.07.2021r. o godzinie 10.00. – początek spotkania przed siedzibą SM „Klonowa” Łódź 
ul. Lutomierska 115a. 
Potwierdzeniem wizji lokalnej jak i zapoznania się z dokumentacją jest wpis na listę 
prowadzoną przez przedstawiciela Zamawiającego, potwierdzony podpisem  Oferenta. 
Zaniechanie dokonania wizji lokalnej, przez Oferenta skutkuje odrzuceniem oferty. 
 

9. Sposób przygotowania ofert. 
 
9.1. Oferent może złożyć  ofertę na jedno lub więcej zadań. 
9.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej. 
9.3. Ofertę stanowi formularz ofertowy wraz z załącznikami. 
9.4. Wszystkie dokumenty winny być aktualne w terminie składania oferty i przedłożone  
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       w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez  
       Oferenta.  
9.5. Oferta i wszystkie załączniki powinny być podpisane przez osoby uprawnione do 
        reprezentowania Oferenta, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi we 
właściwym rejestrze lub ewidencji gospodarczej. 
9.6. Oferta winna zawierać spis wszystkich przedkładanych dokumentów oraz zawierać  
        informację o ilości stron.  
9.7. Proponowana cena zakresu robót opisanych w S.I.W.Z. winna być określona w formie 
        kosztorysów ofertowych. 
9.8. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą i adresem 
Oferenta oraz Zamawiającego. Na kopercie należy również umieścić hasło dotyczące 
zadania/zadań, na które składana jest oferta:  
 

1) Wykonanie malowania 3  klatek schodowych  w budynku wielorodzinnym 
pięciokondygnacyjnym w  Łodzi przy ul. Limanowskiego 108.    
 
2) Wykonanie malowania 3 klatek schodowych w budynku wielorodzinnym 

pięciokondygnacyjnym w Łodzi przy ul. Limanowskiego 118/120. 

3) Wykonanie  malowania  2  klatek schodowych oraz korytarza na ostatnim piętrze w 
budynku  wielorodzinnym dwunastokondygnacyjnym w Łodzi przy ul. Obornickiej 15. 
 

10. Miejsce oraz termin składania ofert. 
 
Oferty winny być złożone w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „KLONOWA”, 91-041                                                                         
Łódź, ul. Lutomierska 115a , w godzinach pracy administracji. 
Termin składania ofert do dnia  23 lipca  2021 roku, do godz. 1200. Otwarcie ofert nastąpi w 
siedzibie Zamawiającego w dniu 23 lipca 2021 roku o godz. 1300. 
 
11. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
 
11.1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium przetargowego w kwocie  

10.000,00zł. (słownie: dziesięć tysięcy  złotych). 
11.2.Wadium musi być wniesione przelewem na rachunek bankowy: 17 1020 3408 0000 

4702 0149 0234. 
O uznaniu przez zamawiającego, że wadium zostało wpłacone w wymaganym terminie, 
decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek zamawiającego, do dnia otwarcia 
ofert. 
Oferent, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, w tym również 
na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu 
związania ofertą, zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
a) w odpowiedzi na wezwanie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,  lub pełnomocnictw, 
chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, 
b) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 
c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie wykonawcy. 
Zamawiający dokona zwrotu wadium, poprzez przekazanie dyspozycji do Banku wybranego 
w drodze przetargu  Wykonawcy po podpisaniu przez niego umowy, natomiast oferentom, 
którzy przegrali przetarg zwrot wadium nastąpi przez Zamawiającego niezwłocznie.  
11.3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert. 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 40 dni. 
11.4. Zamawiający w trakcie związania ofertą zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia 

negocjacji z wybranym Wykonawcą.  



11.5. Wykonawca wybrany spośród Oferentów, będzie zobowiązany do wniesienia na konto 
Spółdzielni na czas realizacji robót, zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, w 
wysokości 10.000.00 zł. na zadanie 1 i zadanie 2, a 15.000,00 zł na zadanie 3 i 17.000 zł 
na zadanie 4. 

 
12. Sposób obliczenia ceny oferty.  
 
12.1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w S.I.W.Z. ustala się 

wynagrodzenie ryczałtowe. 
12.2. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o wytyczne do robót, 
          określone przez Zamawiającego. 
12.3. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi określone w S.I.W.Z., powinien w cenie 

ofertowej ująć wszelkie koszty, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

12.4. Cena oferty, łącznie z podatkiem VAT, zgodnym z obowiązującymi przepisami, winna 
być wyrażona w złotych polskich (PLN), w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

12.5. Podana cena ryczałtowa nie ulegnie podwyższeniu w czasie realizacji całego 
          przedmiotu zamówienia. 
12.6. Skutki finansowe ewentualnych nieścisłości w przedmiarach robót będą obciążać 
          Wykonawcę, więc musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na 

cenę przedmiotu zamówienia. 
12.7. Cena oferty musi obejmować kompleksową realizację przedmiotu zamówienia 
         wynikającą z zakresów prac, przedmiarów robót, S.I.W.Z., jak również koszty 

wszystkich robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji i zagospodarowania 
placu budowy oraz koszty utrzymania zaplecza budowy ( woda, energia elektryczna, 
dozorowanie i ewentualne naprawy w przypadku uszkodzenia mienia Zamawiającego). 

 
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze 
       najkorzystniejszej oferty:  
 
13.1 Cena za wykonanie usługi.                                  
13.2. Okres rękojmi.  
13.3. Jakość  wykonanych do tej pory prac w innych budynkach na podstawie załączonych 

referencji i ewentualnych wizji lokalnych w wybranych przez Zamawiającego 
budynkach.                                                                                                                                                                        

14. Działania po wyborze  oferty najkorzystniejszej w celu podpisania umowy na  
wykonanie robót. 

14.1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w S.I.W.Z. i została oceniona jako najkorzystniejsza. 

14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi wszystkich    
Oferentów, oraz zamieści informacje na własnej stronie internetowej. 

14.3. Jeśli Oferent, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Oferent, 
który odmawia podpisania umowy nie może żądać zwrócenia wniesionego wadium.  

14.4. Zamawiający zawiadomi na piśmie wybranego Oferenta o miejscu i terminie podpisania 
umowy. 

15. Istotne postanowienia, które zostaną zawarte w umowie podpisanej przez 
Zamawiającego z wybranym Oferentem. 

         15.1. Umowa zostanie zawarta według projektu umowy stanowiącym załącznik nr. 2 do 
S.I.W.Z.. 

15.2. Oferent akceptuje treść projektu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, 
oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego i dołączeniem 



zaakceptowanego projektu do oferty. Przyjęcie przez Oferenta postanowień projektu 
umowy, sanowi jeden z warunków ważności oferty. 

16. Postanowienia ogólne. 

16.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu bez podawania 
przyczyn. 
16.2. Zamawiający nie będzie rozpatrywał protestów i odwołań. 
16.3. Z tytułu unieważnienia przetargu, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w 

stosunku do Zamawiającego. 

17. Załączniki do S.I.W.Z. 
 
17.1. Formularz ofertowy. 
17.2. Projekt umowy dla poszczególnych zadań. 
17.3. Przedmiary robót. 
17.4. Zakres robót 
 
 
 
 
             Sporządził:                                                                                          Zatwierdził: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do SIWZ. 
 
 
 
………………………….……… 
(pieczęć Wykonawcy) 
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,KLONOWA” 
91-041 Łódź ul: Lutomierska 115 A 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
                                                 

Dane dotyczące wykonawcy 

Nazwa  ............................................................................................................ 

Siedziba  ............................................................................................................ 

Nr tel. ............................................. Nr faksu ................................................ 

Nr NIP ............................................. Nr REGON ........................................... 

Nr konta bankowego ............................................................................................................ 

Adres e-mail: ..........................................................................................................      

NAZWA ZADANIA: 

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

Cena netto zł ............................................................................................................ 

(słownie zł  ............................................................................................................) 

Kwota VAT: zł ..........................................., wg stawki: .............................................. 

Cena brutto (cena netto + kwota VAT) zł ............................................................................. 

(słownie zł  ............................................................................................................) 

NAZWA ZADANIA: 

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

Cena netto zł ............................................................................................................ 

(słownie zł  ............................................................................................................) 

Kwota VAT: zł ..........................................., wg stawki: .............................................. 

Cena brutto (cena netto + kwota VAT) zł ............................................................................. 

(słownie zł  ............................................................................................................) 

 

 



NAZWA ZADANIA: 

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

Cena netto zł ............................................................................................................ 

(słownie zł  ............................................................................................................) 

Kwota VAT: zł ..........................................., wg stawki: .............................................. 

Cena brutto (cena netto + kwota VAT) zł ............................................................................. 

(słownie zł  ............................................................................................................) 

  

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia wraz z załącznikami, w tym z projektem umowy i 

przyjmuję postanowienia zawarte w tych dokumentach bez zastrzeżeń. 

Oświadczam, również że: 
1) posiadam ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na poziomie 200 tys. zł. tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej. Ubezpieczenie to powinno obejmować odpowiedzialność deliktową Wykonawcy 
oraz obowiązywać, co najmniej przez okres realizacji przedmiotu zamówienia. 

2) w przypadku, gdy załączona do oferty polisa nie uwzględnia całego okresu realizacji zamówienia, ochrona 
ubezpieczeniowa zostanie przedłużona na okres realizacji umowy przed upływem terminu ważności 
dotychczas obowiązującej polisy. 

3) że jeśli moja oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, stawię się w terminie 3 dni roboczych od 
przekazania powiadomienia od Zamawiającego, w celu podpisania umowy w siedzibie S.M. Klonowa. 

4) dysponuje osobami przewidzianymi do realizacji zadania zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, 
w tym: 

 

Dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: 

 Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej  

* jeśli dotyczy zaznaczyć „x” 

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 40 dni od upływu terminu do składania ofert. 
 

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

(podpisy i pieczątki osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy



UMOWA NR ………../2021 
O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
zawarta w dniu ………………………..w Łodzi pomiędzy S.M. KLONOWA z siedzibą w Łodzi                            

ul: Lutomierska 115 A, posiadającą NIP724-000-30-94; REGON470297059, reprezentowaną 

przez: 

1)  
2)  

zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym, 
 
a  

Firmą……………………………………………………………………………………………………………..               

NIP: ………………………………., REGON: ………………………………, zwanym dalej Wykonawcą,     

o następującej treści: 

§ 1 
1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie „Malowania…………. 
klatek schodowych w budynku  przy  ul. …………………………………………………………                                         
 w Łodzi należących do S. M. KLONOWA w Łodzi.” 
2.Szczegółowy zakres przyjętych do wykonania prac określa zakres wraz z opisem wykonania 
prac stanowiący załącznik nr 1 będący integralną część umowy. 
 

§ 2 
Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami  
wiedzy technicznej . 

§ 3 
Wszystkie roboty wynikające z zadania realizowane będą w następujących terminach: 
1) Przekazanie terenu wykonywania robót nastąpi w dniu ………………………... 
2) Zakończenie całości robót nastąpi do dnia 30.11.2021 r.                            

§ 4 
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty określone w §1 umowy jest wynagrodzeniem 
ryczałtowym i  wynosi:……………………………………………………………zł. brutto łącznie z podatkiem 
VAT…………% 
 

§ 5  
1. Rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą będzie dokonane na podstawie  faktury za 
wykonanie przedmiotu umowy.    
2. Należności wynikające z faktury płatne będą w terminie  30 dni od daty wpływu faktury do 
siedziby Zamawiającego. 
3.Podstawą do złożenia faktury będzie pozytywny protokół odbioru końcowego przedmiotu 
umowy, zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego. 
4. Łącznie z dokumentami określonymi w ust.3 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
dokumentację powykonawczą . 

§ 6 
1.Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji 
podatkowej NIP: ……………………………………. 
2.Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji 
podatkowej NIP: 724-000-30-94 

 
 

                                                                                    



 § 7 

1. Wykonawca zarówno w dacie podpisania umowy jak i przez cały okres realizacji prac 

stanowiących przedmiot umowy, zobowiązany jest posiadać polisę ubezpieczeniową z tytułu 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, o wartości nie 

mniejszej niż 200.000 zł. Złotych, a którą zobowiązany jest okazać w dacie podpisania umowy. 

2. Brak aktualnej polisy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.  

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności – odpowiedzialność cywilna w związku z 

prowadzonymi pracami za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących 

pracowników Wykonawcy i Zamawiającego jak i osób trzecich, jak również za szkody powstałe 

w mieniu Zamawiającego oraz   w mieniu użytkowników. 

4. Za wszelkie szkody, o których mowa w ust. 3 powstałe w trakcie prowadzonych robót, o 

których mowa w §1 umowy, odpowiedzialność ponosi Wykonawca do pełnej wysokości 

wyliczonej szkody.  

5. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń losowych i szkód w mieniu osób trzecich, 

mających bezpośredni związek z prowadzonymi robotami budowlanymi – odpowiedzialność 

finansową ponosi Wykonawca w całości. 

§ 8 

1. Materiały uz ywane do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadac  co do jakos ci 

wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, okres lonym w art.10 Ustawy 

Prawo Budowlane. 

2. Wykonawca obowiązany jest okazać na żądanie Zamawiającemu w stosunku do wszystkich 

materiałów, dokument zgodności z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. tj. Dz. 

U. z 2020r. poz. 215 z późniejszymi zmianami.  

§ 9 

1. Wykonawca zapoznał się ze stanem technicznym i faktycznym przedmiotu umowy, o którym 

mowa w § 1 umowy i w podpisanej umowie gwarantuje kompletność i poprawność 

wykonania prac, stanowiących przedmiot umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy własnym staraniem, zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z zakresem robót, określonym w § 1  ust. 2 umowy 

oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.  

3. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może zlecić podwykonawcy wykonania 

prac, stanowiących przedmiot umowy. 

4. W przypadku wykonywania prac przez podwykonawców Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za działania jak i zaniechania podwykonawcy jak za własne działania lub 

zaniechania. 

5. Roboty zostaną wykonane z materiałów i przy pomocy urządzeń dostarczonych w całości 



przez Wykonawcę.  

6. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może zmienić materiałów na inne 

substytuty.  

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyc  swoje mienie i materiały znajdujące się na terenie 

budowy własnym staraniem i na koszt własny oraz zapewnic  warunki bezpieczen stwa oso b 

trzecich. 

2. W czasie realizacji robo t Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie 

uporządkowanym, nie będzie uz ywał ciągo w pieszych do celo w transportowych, a odpady 

i s mieci z terenu budowy będzie usuwał na własny koszt do własnych pojemniko w. 

§ 11 

1. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:  

a.   Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i 

zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.  

Rozszerzenie zakresu umowy o roboty dodatkowe wymaga aneksu do umowy.  

b.  Informowanie inspektora nadzoru  o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz 

terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia. Jeżeli 

Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, to zobowiązany jest 

dokonać odkrywek niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do 

stanu poprzedniego na własny koszt.  

c.  W przypadku wadliwego wykonania robót, ich części, bądź uszkodzenia urządzeń w toku 

realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia ich i 

doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.  

d.  W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał urządzenia pomocnicze i 

materiały budowlane na terenie prowadzonych prac w miejscach wyznaczonych przez 

Zamawiającego.  

e.  Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren prowadzonych prac 

pracownikom Zamawiającego, organów kontrolnych Zamawiającego i nadzoru 

budowlanego w zakresie wzajemnie uzgodnionym lub wynikającym z przepisów prawa. 

f.  Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania przekazanego 

terenu budowy  zgodnie ze stanem istniejącym w chwili jego objęcia, wynikającym z 

protokołu przekazania terenu.  

2. Ze względu na ochronę tajemnicy przedsiębiorcy strony nie wyrażają zgody na 



udostępnienie osobom trzecim uprawnionym na podstawie art. 18 ustawy z dnia 16 

września 1982 roku Prawa Spółdzielcze i art. 8¹ ust.1 Ustawy o Spółdzielniach 

Mieszkaniowych, treści niniejszej umowy a także innym osobom trzecim i instytucjom z 

zastrzeżeniem sądów powszechnych i organów ścigania w oparciu o obowiązujące przepisy 

prawne.  

§ 12 

1.  Strony postanawiają, że za nie dotrzymanie warunków określonych w § 11 umowy lub 

terminu  określonego w § 3 pkt. 2 umowy, formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

Wykonawca  płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) Za opóźnienie w wykonaniu określonych w umowie robót w wysokości 0,5% z 

wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 4  umowy, za każdy dzień 

opóźnienia bez wykazywania szkody. 

b) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – 

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego netto  o którym mowa w § 4  umowy, 

umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad 

bez potrzeby wykazywania szkody. 

c) Z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru nie uniemożliwiających jego 

użytkowanie w wysokości 10% z wynagrodzenia ryczałtowego netto o którym mowa w  

§ 4 umowy, bez potrzeby wykazywania szkody.  

d) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy stanowiące 10% 

wynagrodzenia ryczałtowego ogółem netto, za zadanie o którym mowa w § 4  umowy, 

bez potrzeby wykazywania szkody.   

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych, o których  

mowa w ust.1 umowy z faktury wystawionej przez  Wykonawcę bez potrzeby wykazywania 

szkody. 

3. Zamawiający zachowuje prawo do odszkodowania za szkodę na zasadach ogólnych, 

przewyższającego wysokość kar umownych. 

 § 13 

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowos c  do odbioru robo t. 

2.     Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru robo t w ciągu 7 dni od daty                  

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowos ci do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

3.      Jez eli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

          następujące uprawnienia: 

1.1 jez eli wady nadają się do usunięcia, moz e odmo wic  odbioru do czasu usunięcia wad, 

2.1 jez eli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jez eli nie uniemoz liwiają one uz ytkowania przedmiotu umowy zgodnie 



z przeznaczeniem to, Zamawiający moz e obniz yc  odpowiednio wynagrodzenie 

zgodnie z zapisem §12 ust.1 pkt „c” umowy; w takim przypadku Zamawiający nie 

traci prawa do gwarancji, o kto rej mowa w § 14 ust. 2 umowy, 

b) jez eli wady uniemoz liwiają uz ytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 

z przeznaczeniem Zamawiający moz e odstąpic  od umowy lub z ądac  wykonania 

poprawy robo t i odbioru przedmiotu umowy po raz drugi. 

4.Strony postanawiają, z e z czynnos ci odbioru będzie spisany protoko ł, zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez  terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

przy odbiorze wad. 

5.Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego (inspektora 

nadzoru) o usunięciu wad oraz do z ądania wyznaczenia terminu na odbio r zakwestionowanych 

uprzednio robo t jako wadliwych. 

6.Zamawiający wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny odbio r robo t po upływie terminu gwarancji 

ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie 

okresu rękojmi. 

7.Zamawiający moz e zgłosic  do protokołu decyzję o przerwaniu czynnos ci odbioru jez eli 

w czasie tych czynnos ci ujawniono istnienie takich wad, kto re uniemoz liwiają uz ytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – az  do czasu usunięcia tych wad. 

 § 14 

1.Strony postanawiają, iz  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos c  z tytułu rękojmi za wady  

    przedmiotu umowy oraz z tytułu gwarancji, kto rej udzieli w formie pisemnej na okres  

   60  miesięcy. 

2.Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego spisanego 

   protokółem odbioru i przekazania do użytkowania całego przedmiotu umowy 

3 W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w  

   terminie 7 dni od powiadomienia go przez Zamawiającego o wadzie. 
 

§ 15 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnych 

okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie Spółdzielni, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a także w przypadku gdy Zamawiający 

nakazał Wykonawcy przerwanie wykonania robót z uwagi na ich wykonywanie niezgodne z 

normami, co w konsekwencji może spowodować szkody dla Zamawiającego. 

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o 

poniższych okolicznościach: 

- Zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszeniu upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 



- Zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy,  

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 7 dni od przekazania 

terenu budowy pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,  

- Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa 

dłużej niż 7 dni. 

- Wykonawca w trakcie trwania zamówienia nie okaże na żądanie Zamawiającego aktualnej, 

ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w §7 ust.1 

umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać przyczynę odstąpienia. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe:  

-  w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi  szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według 

stanu na dzień odstąpienia uwzględniając w nim prace wykonane w całości, a także nie 

wykonane w całości, które mogą być kontynuowane przez kolejnego wykonawcę, 

-  Wykonawca w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy na podstawie protokołu 

inwentaryzacyjnego robót w toku, na podstawie pozycji zawartych w kosztorysie 

ofertowym, sporządzi kosztorys powykonawczy obejmujący wykonane prace w całości 

także te, które pomimo nie wykonania w całości mogą być kontynuowane przez 

kolejnego wykonawcę. 

- na podstawie, zatwierdzonego przez Zamawiającego, kosztorysu powykonawczego 

uwzględniającego zapisy protokołu inwentaryzacyjnego robót w toku, w terminie 7 dni 

od daty zatwierdzenia tego kosztorysu przez Zamawiającego, Wykonawca wystawi 

Zamawiającemu fakturę za wykonane prace.            

 -  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na  

koszt   tej strony,  z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. Wykonawca 

niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z 

terenu budowy wszystkie urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione. 

 

 

 



 

§ 16 

1. Umowa ma charakter poufny. Jej treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

art. 11 ust 4 Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, 

poz. 211).  

2. Strony zobowiązują się do:  

1) nie udostępniania oraz nie ujawniania treści umowy jak i wystawianej faktury związanej 

z realizacją przedmiotu umowy zarówno członkom spółdzielni jak i osobom trzecim,  

2) do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych dotyczących stron, informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, uzyskanych w czasie realizacji niniejszej 

umowy, a w szczególności: informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych i 

handlowych stron umowy,  nie udostępniania oraz nie ujawniania tych informacji   

zarówno członkom Spółdzielni jak i osobom trzecim, 

3) zachowania jako poufnych wszelkich informacji, jakie uzyskają od siebie, względnie 

innych osób związanych z wykonaniem postanowień niniejszej umowy.  

3. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku naruszenia obowiązku zachowania poufności, 

strona na rzecz której dokonano naruszenia zasady poufności może dochodzić od strony, 

która dopuściła się naruszenia umowy, naprawienia wynikłej stąd szkody na zasadach 

ogólnych  na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.  

4. Postanowienia ust. 3 nie dotyczą prawnego obowiązku udzielania niezbędnych informacji 

organom administracji rządowej lub samorządowej oraz osobom uczestniczącym w 

wykonaniu umowy, jednakże wszelkim podmiotom, w tym również pracownikom obu stron, 

udostępniane będą tylko te fragmenty umowy, które wiązać się będą z wykonywanymi przez 

nich czynnościami w związku z realizacją niniejszej umowy. 

                                                                                      § 17 

l. Ze strony Wykonawcy uprawnionym do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym będzie  

   pan  ………………………………………………. . 

2. Ze strony Zamawiającego upoważnionym do występowania w sprawach  

    związanych z wykonaniem umowy i kontroli jej realizacji będzie pan Henryk Frątczak.  

3.Sprawdzanie wszystkich prac wynikających z przedmiotu umowy wraz z odbiorem 

      końcowym dokonywać będzie ze strony Wykonawcy pan ……………………………………….. , 

     a ze strony Zamawiającego  …………………………………………….  .    

§ 18 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 



 

 

 

§ 19 

Spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd 
Powszechny w Łodzi. 
                                                                                      
                                                                                      § 20 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego Zamawiający otrzymuje 

dwa egzemplarze a Wykonawca jeden egzemplarz. 

 

Załączniki do umowy: 

- Szczegółowy zakres prac – nr 1 

- Oświadczenie dla Wykonawców dotycząca RODO 

 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Łódź, 05.05.2021 r. 

 

Załącznik określający zakres prac na malowanie klatek schodowych  

ul. Limanowskiego 108 

 

1.  Zeskrobanie starej farby sufity i ściany 
2.  Zeskrobanie i gruntowanie podłoża pod lamperię  
3.  Gruntowanie sufitów i ścian z pod szpachlowaniem 
4. Wykonanie podłoża pod tynk mozaikowy do poziomu parteru 
5. Wykonanie tynku mozaikowego do poziomu parteru 
6. Ochrona narożnikami aluminiowymi ościeży okiennych, drzwiowych oraz biegów schodów 
7. Malowanie ścian i sufitów farba emulsyjną dwukrotnie 
8. Malowanie lamperii farba olejną z dwukrotnym szpachlowaniem 
9 .Malowanie cokołów (policzków) biegów schodowych 
10.Malowanie balustrad metalowych farbą olejną dwukrotnie 
11.Malowanie stolarki drzwiowej farbą olejną dwukrotnie 
12. Malowanie grzejników radiatorowych farba olejną dwukrotnie 
13.Malowanie rurek o średnicy do 25 mm farbą olejną dwukrotnie 
14.Malowanie farbą olejną dwukrotnie pow. metalowych pełnych 
15.Mycie okien i posadzek po robotach malarskich 
16.Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej szafek energetycznych i posadzek folią  
      malarską przed przystąpieniem do prac malarskich 
 
Uwaga! 
 
Kolorystykę  malowania sufitów i ścian farby emulsyjnej , kolorystykę tynku mozaikowego  
wybrany zostanie przez Przedstawicieli Mieszkańców bloku Obornicka 2 wg palety barw 
przedstawionej przez Wykonawcę. 
 

                                                                                            

 

 

 

 

 
 
 



                                                                                            Łódź, 05.05.2021 r. 

 

Załącznik określający zakres prac na malowanie klatek schodowych  

ul. Limanowskiego 118/120 

 

1.  Zeskrobanie starej farby sufity i ściany 
2.  Zeskrobanie i gruntowanie podłoża pod lamperię  
3.  Gruntowanie sufitów i ścian z pod szpachlowaniem 
4. Wykonanie podłoża pod tynk mozaikowy do poziomu parteru 
5. Wykonanie tynku mozaikowego do poziomu parteru 
6. Ochrona narożnikami aluminiowymi ościeży okiennych, drzwiowych oraz biegów schodów 
7. Malowanie ścian i sufitów farba emulsyjną dwukrotnie 
8. Malowanie lamperii farba olejną z dwukrotnym szpachlowaniem 
9 .Malowanie cokołów (policzków) biegów schodowych 
10.Malowanie balustrad metalowych farbą olejną dwukrotnie 
11.Malowanie stolarki drzwiowej farbą olejną dwukrotnie 
12. Malowanie grzejników radiatorowych farba olejną dwukrotnie 
13.Malowanie rurek o średnicy do 25 mm farbą olejną dwukrotnie 
14.Malowanie farbą olejną dwukrotnie pow. metalowych pełnych 
15.Mycie okien i posadzek po robotach malarskich 
16.Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej szafek energetycznych i posadzek folią  
      malarską przed przystąpieniem do prac malarskich 
 
Uwaga! 
 
Kolorystykę  malowania sufitów i ścian farby emulsyjnej , kolorystykę tynku mozaikowego  
wybrany zostanie przez Przedstawicieli Mieszkańców bloku Obornicka 2 wg palety barw 
przedstawionej przez Wykonawcę. 
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Załącznik określający zakres prac na malowanie klatek schodowych  

ul. Obornicka 15 

 

1.  Zeskrobanie starej farby sufity i ściany 
2.  Zeskrobanie i gruntowanie podłoża pod lamperię  
3.  Gruntowanie sufitów i ścian z pod szpachlowaniem 
4. Wykonanie podłoża pod tynk mozaikowy do poziomu parteru 
5. Wykonanie tynku mozaikowego do poziomu parteru 
6. Ochrona narożnikami aluminiowymi ościeży okiennych, drzwiowych oraz biegów schodów 
7.Wykucie bruzd dla instalacji słaboprądowych z obsadzeniem  przewodów w nich. 
8.Zaprawienie bruzd jw. 
9. Malowanie ścian i sufitów farba emulsyjną dwukrotnie 
10. Malowanie lamperii farba olejną z dwukrotnym szpachlowaniem 
11. .Malowanie cokołów (policzków) biegów schodowych 
12.Malowanie balustrad metalowych farbą olejną dwukrotnie 
13.Malowanie stolarki drzwiowej farbą olejną dwukrotnie 
14. Malowanie grzejników radiatorowych farba olejną dwukrotnie 
15.Malowanie grzejników rurowo żebrowych „faviera” farba olejną dwukrotnie 
16.Malowanie rurek o średnicy do 25 mm farbą olejną dwukrotnie 
17.Malowanie farbą olejną dwukrotnie pow. metalowych pełnych 
18.Mycie okien i posadzek po robotach malarskich 
19.Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej szafek energetycznych i posadzek folią  
      malarską przed przystąpieniem do prac malarskich 
 
 
Uwaga! 
 
Kolorystykę  malowania sufitów i ścian farby emulsyjnej , kolorystykę tynku mozaikowego 
wybrany zostanie przez Przedstawicieli Mieszkańców bloku Obornicka 2 wg palety barw 
przedstawionej przez Wykonawcę. 
 
 
 
 
 


