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Nazwa  oraz adres Zamawiającego oraz Prowadzącego postępowanie

I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego oraz Prowadzącego postępowanie

Zamawiający:
Gmina Siemianowice Śląskie
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
ul. Jana Pawła II 10
41-100 Siemianowice Śląskie
NIP 643 – 10 – 04 –477
REGON 000515879,

w imieniu i na rzecz której działa
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. 
w Siemianowicach Śląskich  przy ul. Śmiłowskiego 15 
(NIP 643-000-02-99) 
reprezentowane przez 
mgr Mariolę Kołodziej           Dyrektor Zarządu 
Alojzy Grzesiek                       Z-ca Dyrektora Zarządu 
jako Prowadzący postępowanie 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest montaż instalacji domofonowych w budynkach należących do 
zasobu Gminy Siemianowice Śląskie.

1. Montaż instalacji domofonowych w budynkach/klatkach/mieszkaniach:
-  Śląska 71
-  Śląska 18a
-   Boczna 10
-  Sobieskiego 8
-  Mickiewicza 2
-  Św. Barbary 14
-  Św. Barbary 15
-  Powstańców 40
-  Powstańców 20 
-  1-go Maja 14
-  Sobieskiego 11
-  Śmiłowskiego 21a

2. Zakres robót:   montaż  instalacji domofonowych w budynkach należących do zasobu
Gminy Siemianowice Śląskie

ŚLĄSKA 71
Ilość mieszkań - 18
Ilość kondygnacji - 4
Montaż instalacji domofonowej pod tynkiem.
Wykonanie bruzd i tynkowanie zaprawą tynkarską 60m.
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Montaż  puszek małych – 7 szt.
Montaż puszki dużej na elektronikę - 1szt.
Montaż wkładek - 2szt.
Montaż zaczepu - 1szt.
Montaż zamka 1szt.
Montaż szyldów,gałkoklamek –  2szt.
Montaż instalacji do zaczepu (nowe drzwi).
Montaż cyfrowej elektroniki,kasety,aparatów odbiorczych,kodów otwarcia,pastylek (2szt,na 
mieszkanie).
Wykonanie układu zasilania 230V.

ŚLĄSKA 18A.
Ilość mieszkań - 6
Ilość kondygnacji - 3
Montaż instalacji domofonowej pod tynkiem.
Wykonanie bruzd i tynkowanie zaprawą tynkarską 25m.
Montaż  puszek małych – 2 szt.
Montaż puszki dużej na elektronikę - 1szt.
Montaż wkładek - 1szt.
Montaż zaczepu - 1szt.
Montaż zamka 1szt.
Montaż szyldów,gałkoklamek –  1szt.
Montaż instalacji do zaczepu.
Montaż cyfrowej elektroniki,kasety,aparatów odbiorczych,kodów otwarcia,pastylek- 2szt,na 
mieszkanie.
Wykonanie układu zasilania 230V.

ŚMIŁOWSKIEGO 21A.
Ilość mieszkań - 4
Ilość kondygnacji - 3
Montaż instalacji domofonowej pod tynkiem.
Wykonanie bruzd i tynkowanie zaprawą tynkarską 20m.
Montaż  puszek małych – 2 szt.
Montaż puszki dużej na elektronikę - 1szt.
Montaż wkładek - 1szt.
Montaż zaczepu - 1szt.
Montaż zamka 1szt.
Montaż szyldów,gałkoklamek –  1szt.
Montaż instalacji do zaczepu (nowe drzwi).
Montaż cyfrowej elektroniki,kasety,aparatów odbiorczych,kodów otwarcia,pastylek (2szt,na 
mieszkanie).
Wykonanie układu zasilania 230V.

BARBARY 15.
Ilość mieszkań - 8
Ilość kondygnacji - 3
Montaż instalacji domofonowej pod tynkiem.
Wykonanie bruzd i tynkowanie zaprawą tynkarską 35m.
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Montaż  puszek małych – 3 szt.
Montaż puszki dużej na elektronikę - 1szt.
Montaż wkładek - 1szt.
Montaż zaczepu - 1szt.
Montaż zamka 1szt.
Montaż szyldów,gałkoklamek –  1szt.
Montaż instalacji do zaczepu (nowe drzwi). 
Montaż cyfrowej elektroniki,kasety,aparatów odbiorczych,kodów otwarcia,pastylek (2szt,na 
mieszkanie).
Wykonanie układu zasilania 230V.

BARBARY 14.
Ilość mieszkań - 8
Ilość kondygnacji - 3
Montaż instalacji domofonowej pod tynkiem.
Wykonanie bruzd i tynkowanie zaprawą tynkarską 45m.
Montaż  puszek małych – 4 szt.
Montaż puszki dużej na elektronikę - 1szt.
Montaż wkładek - 1szt.
Montaż zaczepu - 1szt.
Montaż zamka 1szt.
Montaż szyldów,gałkoklamek –  1szt.
Montaż instalacji do zaczepu – drzwi do naprawy bo nie ma do czego przymocować zaczepu.
Montaż cyfrowej elektroniki,kasety,aparatów odbiorczych,kodów otwarcia,pastylek (2szt,na 
mieszkanie).
Wykonanie układu zasilania 230V.

MICKIEWICZA 2.
Ilość mieszkań - 12
Ilość kondygnacji - 3
Montaż instalacji domofonowej pod tynkiem.
Wykonanie bruzd i tynkowanie zaprawą tynkarską 50m.
Montaż  puszek małych – 5 szt.
Montaż puszki dużej na elektronikę - 1szt.
Montaż wkładek – 2 szt.
Montaż zamka 1szt.
Montaż zaczepu - 1szt.
Montaż szyldów ,gałkoklamek –  2 szt.
Montaż instalacji do zaczepu 
Drzwi na plac do naprawy.
Montaż cyfrowej elektroniki,kasety,aparatów odbiorczych,kodów otwarcia,pastylek (2szt,na 
mieszkanie).
Wykonanie układu zasilania 230V.

BOCZNA 10
Ilość mieszkań - 11
Ilość kondygnacji - 3
Montaż instalacji domofonowej pod tynkiem.
Wykonanie bruzd i tynkowanie zaprawą tynkarską 50m.
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Montaż  puszek małych – 5 szt.
Montaż puszki dużej na elektronikę - 1szt.
Montaż wkładek – 2 szt.
Montaż zaczepu - 1szt.
Montaż zamka 1szt.
Montaż szyldów ,gałkoklamek –  2 szt.
Montaż instalacji do zaczepu 
Montaż cyfrowej elektroniki,kasety,aparatów odbiorczych,kodów otwarcia,pastylek (2szt,na 
mieszkanie).
Wykonanie układu zasilania 230V.

POWSTAŃCÓW 40
Ilość mieszkań - 10
Ilość kondygnacji - 4
Montaż instalacji domofonowej pod tynkiem.
Wykonanie bruzd i tynkowanie zaprawą tynkarską 45m.
Montaż  puszek małych – 4 szt.
Montaż puszki dużej na elektronikę - 1szt.
Montaż wkładek – 2 szt.
Montaż zaczepu - 1szt.
Montaż zamka 1szt.
Montaż szyldów ,gałkoklamek –  2 szt.
Montaż instalacji do zaczepu 
Montaż cyfrowej elektroniki,kasety,aparatów odbiorczych,kodów otwarcia,pastylek (2szt,na 
mieszkanie).
Wykonanie układu zasilania 230V.
Wejście główne na ulicę Powstańców +
wejście tylne na boczną ulicę więc trzeba uzgodnić ile kaset?

POWSTAŃCÓW 20
Ilość mieszkań - 4
Ilość kondygnacji - 3
Montaż instalacji domofonowej pod tynkiem.
Wykonanie bruzd i tynkowanie zaprawą tynkarską 25m.
Montaż  puszek małych – 2 szt.
Montaż puszki dużej na elektronikę - 1szt.
Montaż wkładek – 1 szt.
Montaż zaczepu - 1szt.
Montaż zamka 1szt.
Montaż szyldów ,gałkoklamek –  2 szt.
Montaż instalacji do zaczepu 
Montaż cyfrowej elektroniki,kasety,aparatów odbiorczych,kodów otwarcia,pastylek (2szt,na 
mieszkanie).
Wykonanie układu zasilania 230V.

1 MAJA 14.
Ilość mieszkań - 8
Ilość kondygnacji - 3
Montaż instalacji domofonowej pod tynkiem.
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Wykonanie bruzd i tynkowanie zaprawą tynkarską 35m.
Montaż  puszek małych – 3 szt.
Montaż puszki dużej na elektronikę - 1szt.
Montaż wkładek – 2 szt.
Montaż zaczepu - 1szt.
Montaż zamka 1szt.
Montaż szyldów ,gałkoklamek –  2 szt.
Montaż instalacji do zaczepu 
Montaż cyfrowej elektroniki,kasety,aparatów odbiorczych,kodów otwarcia,pastylek (2szt,na 
mieszkanie).
Wykonanie układu zasilania 230V.

SOBIESKIEGO 8.
Ilość mieszkań - 12
Ilość kondygnacji - 3
Montaż instalacji domofonowej pod tynkiem.
Wykonanie bruzd i tynkowanie zaprawą tynkarską 60m.
Montaż  puszek małych – 6 szt.
Montaż puszki dużej na elektronikę - 1szt.
Montaż wkładek – 1 szt.
Montaż zaczepu - 1szt.
Montaż zamka 1szt.
Montaż szyldów ,gałkoklamek –  1 szt.
Montaż instalacji do zaczepu 
Montaż cyfrowej elektroniki,kasety,aparatów odbiorczych,kodów otwarcia,pastylek (2szt,na 
mieszkanie).
Wykonanie układu zasilania 230V.

SOBIESKIEGO 11.
Ilość mieszkań - 7
Ilość kondygnacji - 4
Montaż instalacji domofonowej pod tynkiem.
Wykonanie bruzd i tynkowanie zaprawą tynkarską 30m.
Montaż  puszek małych – 3 szt.
Montaż puszki dużej na elektronikę - 1szt.
Montaż wkładek – 2 szt.
Montaż zamka 1szt.
Montaż szyldów ,gałkoklamek –  1 szt.
Montaż instalacji do zaczepu (drzwi główne zamontowane są nowe z przewodem i zaczepem)
Montaż cyfrowej elektroniki,kasety,aparatów odbiorczych,kodów otwarcia,pastylek (2szt,na 
mieszkanie).
Wykonanie układu zasilania 230V.

III.  Prowadzący postępowanie zaleca zapoznanie się z przedmiotem zamówienia.

IV.  Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia 31.10.2020r.

 V.  Wykaz dokumentów jakie powinni dostarczyć Wykonawcy
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1.  W  zakresie  wykazania  spełnienia  przez  wykonawców  warunków  Wykonawca  winien
przedłożyć:

Dokumenty 
wymagane

1 Formularz ofertowy Dodatek nr  
1 do ZDZO, 
(załącznik nr 
1 do oferty)

2 Wykaz  robót  budowlanych  w  zakresie  niezbędnym  do  wskazania
warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu
lat  przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli  okres prowadzenia
działalności  jest  krótszy-  w  tym  okresie,  z  podaniem  ich  rodzaju  i
wartości, daty i miejsca wykonania, tj.: wykaz obejmujący co najmniej
3 roboty w zakresie wykonania instalacji domofonowych budynków
mieszkalnych na kwotę nie mniejszą niż 20.000,00 zł brutto każda

Dodatek nr 2
do ZDZO 
(załącznik nr 
2 do oferty)

3 Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia,  a  także  zakresu
wykonywanych przez nich czynności.

Dodatek nr 3
do ZDZO 
(załącznik nr 
3 do oferty)

4 Dokumenty  potwierdzające,  że  roboty  zostały  wykonane  zgodnie  z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

(załącznik nr 
4 do oferty)

5 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z ewidencji i informacji o dzia-
łalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do reje-
stru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 mie-
sięcy przed upływem terminu składania ofert.

(załącznik nr 
5 do oferty)

6 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego po-
twierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub za-
świadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykona-
nia decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem składania ofert.

(załącznik nr 
6 do oferty)

7 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzają-
ce,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłaceniem  składek  na  ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane pra-
wem zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wy-
stawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.

(załącznik nr 
7 do oferty)

8 Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że  wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
tj.:  posiada  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
nie mniejsza niż 50.000,00 zł 

(załącznik nr 
8 do oferty)

7



9 Oferta (sporządzona na podstawie zakresu robót) (załącznik nr 
9 do oferty)

10 Gwarancja  na  wykonanie  usługi  (robocizna  +  materiał)  minimum  24
miesiące od zakończenia robót.

Załącznik nr 
10 do oferty

VI.   Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Prowadzącego  postępowanie  z
Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami 

1.  Ustala   się   sposób  porozumiewania  się  Prowadzącego  postępowanie  z
wykonawcami: 

 pisemnie  adres  MPGKiM  41-100 Siemianowice Śląskie, ul Śmiłowskiego 15
 faksem- nr faksu: 32 766-01-04
 drogą elektroniczną
Adres poczty elektronicznej Prowadzącego postępowanie: trk@mpgkim.com.pl
Strona internetowa: www.mpgkim.com.pl

2.   Jeżeli  Prowadzący  postępowanie  lub  wykonawca  przekazują  oświadczenia,  wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczna, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie  potwierdza fakt ich otrzymania.

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Prowadzący
postępowanie domniema,  iż  pismo wysłane przez Prowadzącego postępowanie  na numer
faksu lub e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie  się  Wykonawcy  z  treścią  pisma,  chyba  że  Wykonawca  wezwany  przez
Prowadzącego  postępowanie  do  potwierdzenia  otrzymania  oświadczenia,  wniosku,
zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt. 2 oświadczy, iż wiadomości nie
otrzymał.

VII.  Wymagania dotyczące wadium

Prowadzący postępowanie nie wymaga wniesienia wadium.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami zaproszenia do złożenia
ofert.

2. Wykonawca  nie  może  zmieniać  treści  formularzy,  które  stanowią  załączniki  do
zaproszenia do złożenia oferty

3. Oferta  musi  być  sporządzona  wg  załączonego  do  zaproszenia  wzoru  formularza
ofertowego.

4. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
5. Ofertę  należy  przygotować  w  języku  polskim,  pismem  czytelnym,  przy  użyciu

nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
6. Oferta powinna być trwale spięta, mieć kolejno ponumerowane strony/ kartki. Należy

wykazać łączną liczbę stron /kartek oferty, załączniki do oferty stanowią jej integralną
część. 

7. Oferta  oraz  załączniki  muszą  być  podpisane  przez  osobę/osoby upoważnioną/e  do
reprezentowania Wykonawcy
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8. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii  poświadczonych za
zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę  lub  osobę/y  upoważnione  przez
Wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt. 7

9. Poświadczenie  za  zgodność  z  oryginałem  winno  być  sporządzone  w  sposób
umożliwiający  identyfikację  podpisu  (np.  wraz  z  imienną  pieczątką  osoby
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem)

10. W przypadku podpisywania ofert lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów  przez  osobę/y  niewymienioną/e  w  dokumencie  rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

11. Pełnomocnictwo  powinno  być  przedstawione  w  formie  oryginału  lub  
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

12. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np: konsorcjum,
spółka cywilna) ustanawiają pełnomocnika zgodnie z treścią przepisu art.23 ustawy
prawo zamówień publicznych.

13. Każda  zapisana  strona  winna  być  parafowana  przez  osobę/y  upoważnioną/e  do
reprezentowania Wykonawcy

14. Każda  ewentualna  poprawka  w  ofercie  musi  być  parafowana  przez  osobę/y
upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

15. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,  w której musi być zaoferowana tylko
jedna ostateczna cena.

16. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do złożenia oferty.

Ofertę należy dostarczyć w zaklejonym, nieprzeźroczystym, nienaruszonym opakowaniu
z napisem:

NIE OTWIERAĆ PRZE  D 23  .06.2020r, godz. 9:00  
Montaż instalacji domofonowych w budynkach należących do zasobu Gminy 
Siemianowice Śląskie

wraz  z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerem telefonu wykonawcy.

17.    Wykonawca może przed, upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
18.     Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w  sekretariacie dyrekcji  Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej  Sp. z o.o. ul. Śmiłowskiego 15 w Siemianowicach Śl. do
dnia 23.06.2020r. do godz. 8:30.

2. Otwarcie ofert nastąpi w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich przy ul. Śmiłowskiego 15 w dniu
23  .06.2020r. o godz. 9:00  

X. Kryterium oceny ofert
Kryterium oceny ofert: cena netto 
Prowadzący postępowanie udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.
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· Sposób obliczenia ceny:  

1. Cenę brutto oferty należy podać cyfrowo i słownie wraz ze wszystkimi składnikami 
wpływającymi na ostateczną cenę uwzględniając podatek VAT.

2. Cenę brutto oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy).
3. Cena może być tylko jedna nie dopuszcza się wariantowania cen. Wszelkie upusty, rabaty 

winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona za realizację cena była ceną 
ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w
celu jej określenia.

4. Cena oferty brutto musi obejmować całość zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty 
jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem kompletnego przedmiotu 
zamówienia.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XI. Odwołanie postępowania o udzielenie zamówienia

1.  Prowadzący postępowanie  zastrzega sobie prawo odwołania postępowania  o udzielenie
zamówienia  bez   podania  przyczyny.  Odwołanie  może  nastąpić  przed  upływem  terminu
składania ofert.

2.  Prowadzący  postępowanie  zastrzega   sobie  możliwość  odwołania  postępowania  o
udzielenie  zamówienia  jeżeli  nie  wpłynie  żadna  oferta  lub  gdy  złożone  oferty  nie  będą
podlegały ocenie.

3.  Prowadzący  postępowanie  zastrzega   sobie  możliwość  odwołania  postępowania  o
udzielenie  zamówienia  jeżeli  cena  najkorzystniejszej  oferty  przekroczy  kwotę,  jaką
prowadzący postępowanie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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Dodatek nr  1 do ZDZO,
 (załącznik nr 1 do oferty)

FORMULARZ OFERTOWY

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Śmiłowskiego 15
41-100 Siemianowice Śląskie

WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

Przedmiot zamówienia:
Montaż  instalacji domofonowych w budynkach należących do zasobu Gminy 
Siemianowice Śląskie.
1.  Oferujemy  wykonanie  zamówienia  w  zakresie  objętym  przedmiarem  robót  za  łączna
kwotę:
Razem łączna kwota za wszystkie budynki/klatki/mieszkania:

NETTO.....................................................................................
(słownie- .....................................................................................................................................)

BRUTTO( z obowiązującym podatkiem VAT)..................................................................
(słownie- .....................................................................................................................................)

2. Termin wykonania zamówienia : 31.10.2020r.
3. Udzielamy Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy.
Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od dnia końcowego odbioru robót.
4.  W przypadku wyboru naszej  oferty podpiszemy umowę z Zamawiającym i  wykonamy
zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
5. Przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie ofert nie stanowi
czynu nie uczciwej konkurencji.
6.  Oświadczamy,  że  w  trakcie  sporządzania  oferty  nie  dokonaliśmy  żadnych  zmian  w
formularzu.
7. Zamówienie zamierzamy wykonać własnymi siłami.

…………..............................................................  
podpis i data osoby/ osób 
uprawnionej/uprawnionych 

                                                                       do  występowania w imieniu Wykonawcy

11



Dodatek nr  1 do ZDZO,
 (załącznik nr 1 do oferty)

FORMULARZ OFERTOWY

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Śmiłowskiego 15
41-100 Siemianowice Śląskie

WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

Przedmiot zamówienia:
Montaż instalacji domofonowych w budynkach należących do zasobu Gminy 
Siemianowice Śląskie dot. budynku -  Śląska 71
1.  Oferujemy  wykonanie  zamówienia  w  zakresie  objętym  przedmiarem  robót  za  łączna
kwotę:
NETTO.....................................................................................
(słownie- .....................................................................................................................................)

BRUTTO( z obowiązującym podatkiem VAT)..................................................................
(słownie- .....................................................................................................................................)

2. Termin wykonania zamówienia : 31.10.2020r
3. Udzielamy Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy.
Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od dnia końcowego odbioru robót.
4.  W przypadku wyboru naszej  oferty podpiszemy umowę z Zamawiającym i  wykonamy
zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
5. Przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie ofert nie stanowi
czynu nie uczciwej konkurencji.
6.  Oświadczamy,  że  w  trakcie  sporządzania  oferty  nie  dokonaliśmy  żadnych  zmian  w
formularzu.
7. Zamówienie zamierzamy wykonać własnymi siłami.

…………..............................................................  
podpis i data osoby/ osób 
uprawnionej/uprawnionych 

                                                                       do  występowania w imieniu Wykonawcy
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Dodatek nr  1 do ZDZO,
 (załącznik nr 1 do oferty)

FORMULARZ OFERTOWY

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Śmiłowskiego 15
41-100 Siemianowice Śląskie

WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

Przedmiot zamówienia:
Montaż instalacji domofonowych w budynkach należących do zasobu Gminy 
Siemianowice Śląskie dot. budynku – Śląska 18a

1.  Oferujemy  wykonanie  zamówienia  w  zakresie  objętym  przedmiarem  robót  za  łączna
kwotę:
NETTO.....................................................................................
(słownie- .....................................................................................................................................)

BRUTTO( z obowiązującym podatkiem VAT)..................................................................
(słownie- .....................................................................................................................................)

2. Termin wykonania zamówienia :31.10.2020r.
3. Udzielamy Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy.
Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od dnia końcowego odbioru robót.
4.  W przypadku wyboru naszej  oferty podpiszemy umowę z Zamawiającym i  wykonamy
zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
5. Przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie ofert nie stanowi
czynu nie uczciwej konkurencji.
6.  Oświadczamy,  że  w  trakcie  sporządzania  oferty  nie  dokonaliśmy  żadnych  zmian  w
formularzu.
7. Zamówienie zamierzamy wykonać własnymi siłami.

…………..............................................................  
podpis i data osoby/ osób 
uprawnionej/uprawnionych 

                                                                       do  występowania w imieniu Wykonawcy
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Dodatek nr  1 do ZDZO,
 (załącznik nr 1 do oferty)

FORMULARZ OFERTOWY

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Śmiłowskiego 15
41-100 Siemianowice Śląskie

WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

Przedmiot zamówienia:
Montaż  instalacji domofonowych w budynkach należących do zasobu Gminy 
Siemianowice Śląskie dot. budynku Boczna 10
1.  Oferujemy  wykonanie  zamówienia  w  zakresie  objętym  przedmiarem  robót  za  łączna
kwotę:
NETTO.....................................................................................
(słownie- .....................................................................................................................................)

BRUTTO( z obowiązującym podatkiem VAT)..................................................................
(słownie- .....................................................................................................................................)

2. Termin wykonania zamówienia : 31.10.2020r.
3. Udzielamy Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy.
Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od dnia końcowego odbioru robót.
4.  W przypadku wyboru naszej  oferty podpiszemy umowę z Zamawiającym i  wykonamy
zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
5. Przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie ofert nie stanowi
czynu nie uczciwej konkurencji.
6.  Oświadczamy,  że  w  trakcie  sporządzania  oferty  nie  dokonaliśmy  żadnych  zmian  w
formularzu.
7. Zamówienie zamierzamy wykonać własnymi siłami.

…………..............................................................  
podpis i data osoby/ osób 
uprawnionej/uprawnionych 

                                                                       do  występowania w imieniu Wykonawcy
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Dodatek nr  1 do ZDZO,
 (załącznik nr 1 do oferty)

FORMULARZ OFERTOWY

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Śmiłowskiego 15
41-100 Siemianowice Śląskie

WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

Przedmiot zamówienia:
Montaż instalacji domofonowych w budynkach należących do zasobu Gminy 
Siemianowice Śląskie dot. budynku Sobieskiego 8
1.  Oferujemy  wykonanie  zamówienia  w  zakresie  objętym  przedmiarem  robót  za  łączna
kwotę:
NETTO.....................................................................................
(słownie- .....................................................................................................................................)

BRUTTO( z obowiązującym podatkiem VAT)..................................................................
(słownie- .....................................................................................................................................)

2. Termin wykonania zamówienia : 31.10.2020r.
3. Udzielamy Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy.
Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od dnia końcowego odbioru robót.
4.  W przypadku wyboru naszej  oferty podpiszemy umowę z Zamawiającym i  wykonamy
zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
5. Przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie ofert nie stanowi
czynu nie uczciwej konkurencji.
6.  Oświadczamy,  że  w  trakcie  sporządzania  oferty  nie  dokonaliśmy  żadnych  zmian  w
formularzu.
7. Zamówienie zamierzamy wykonać własnymi siłami.

…………..............................................................  
podpis i data osoby/ osób 
uprawnionej/uprawnionych 

                                                                       do  występowania w imieniu Wykonawcy
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Dodatek nr  1 do ZDZO,
 (załącznik nr 1 do oferty)

FORMULARZ OFERTOWY

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Śmiłowskiego 15
41-100 Siemianowice Śląskie

WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

Przedmiot zamówienia:
Montaż  instalacji domofonowych w budynkach należących do zasobu Gminy 
Siemianowice Śląskie dot. budynku  Mickiewicza 2
1.  Oferujemy  wykonanie  zamówienia  w  zakresie  objętym  przedmiarem  robót  za  łączna
kwotę:
NETTO.....................................................................................
(słownie- .....................................................................................................................................)

BRUTTO( z obowiązującym podatkiem VAT)..................................................................
(słownie- .....................................................................................................................................)

2. Termin wykonania zamówienia :31.10.2020r.
3. Udzielamy Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy.
Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od dnia końcowego odbioru robót.
4.  W przypadku wyboru naszej  oferty podpiszemy umowę z Zamawiającym i  wykonamy
zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
5. Przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie ofert nie stanowi
czynu nie uczciwej konkurencji.
6.  Oświadczamy,  że  w  trakcie  sporządzania  oferty  nie  dokonaliśmy  żadnych  zmian  w
formularzu.
7. Zamówienie zamierzamy wykonać własnymi siłami.

…………..............................................................  
podpis i data osoby/ osób 
uprawnionej/uprawnionych 

                                                                       do  występowania w imieniu Wykonawcy
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FORMULARZ OFERTOWY

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Śmiłowskiego 15
41-100 Siemianowice Śląskie

WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

Przedmiot zamówienia:
Montaż instalacji domofonowych w budynkach należących do zasobu Gminy 
Siemianowice Śląskie dot. budynku  Św. Barbary 14
1.  Oferujemy  wykonanie  zamówienia  w  zakresie  objętym  przedmiarem  robót  za  łączna
kwotę:
NETTO.....................................................................................
(słownie- .....................................................................................................................................)

BRUTTO( z obowiązującym podatkiem VAT)..................................................................
(słownie- .....................................................................................................................................)

2. Termin wykonania zamówienia :31.10.2020r.
3. Udzielamy Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy.
Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od dnia końcowego odbioru robót.
4.  W przypadku wyboru naszej  oferty podpiszemy umowę z Zamawiającym i  wykonamy
zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
5. Przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie ofert nie stanowi
czynu nie uczciwej konkurencji.
6.  Oświadczamy,  że  w  trakcie  sporządzania  oferty  nie  dokonaliśmy  żadnych  zmian  w
formularzu.
7. Zamówienie zamierzamy wykonać własnymi siłami.

…………..............................................................  
podpis i data osoby/ osób 
uprawnionej/uprawnionych 

                                                                       do  występowania w imieniu Wykonawcy
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FORMULARZ OFERTOWY

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Śmiłowskiego 15
41-100 Siemianowice Śląskie

WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

Przedmiot zamówienia:
Montaż  instalacji domofonowych w budynkach należących do zasobu Gminy 
Siemianowice Śląskie dot. budynku  Św. Barbary 15
1.  Oferujemy  wykonanie  zamówienia  w  zakresie  objętym  przedmiarem  robót  za  łączna
kwotę:
NETTO.....................................................................................
(słownie- .....................................................................................................................................)

BRUTTO( z obowiązującym podatkiem VAT)..................................................................
(słownie- .....................................................................................................................................)

2. Termin wykonania zamówienia :31.10.2020r.
3. Udzielamy Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy.
Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od dnia końcowego odbioru robót.
4.  W przypadku wyboru naszej  oferty podpiszemy umowę z Zamawiającym i  wykonamy
zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
5. Przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie ofert nie stanowi
czynu nie uczciwej konkurencji.
6.  Oświadczamy,  że  w  trakcie  sporządzania  oferty  nie  dokonaliśmy  żadnych  zmian  w
formularzu.
7. Zamówienie zamierzamy wykonać własnymi siłami.

…………..............................................................  
podpis i data osoby/ osób 
uprawnionej/uprawnionych 

                                                                       do  występowania w imieniu Wykonawcy
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FORMULARZ OFERTOWY

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Śmiłowskiego 15
41-100 Siemianowice Śląskie

WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

Przedmiot zamówienia:
Montaż  instalacji domofonowych w budynkach należących do zasobu Gminy 
Siemianowice Śląskie dot. budynku  Powstańców 40
1.  Oferujemy  wykonanie  zamówienia  w  zakresie  objętym  przedmiarem  robót  za  łączna
kwotę:
NETTO.....................................................................................
(słownie- .....................................................................................................................................)

BRUTTO( z obowiązującym podatkiem VAT)..................................................................
(słownie- .....................................................................................................................................)

2. Termin wykonania zamówienia :31.10.2020r.
3. Udzielamy Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy.
Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od dnia końcowego odbioru robót.
4.  W przypadku wyboru naszej  oferty podpiszemy umowę z Zamawiającym i  wykonamy
zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
5. Przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie ofert nie stanowi
czynu nie uczciwej konkurencji.
6.  Oświadczamy,  że  w  trakcie  sporządzania  oferty  nie  dokonaliśmy  żadnych  zmian  w
formularzu.
7. Zamówienie zamierzamy wykonać własnymi siłami.

…………..............................................................  
podpis i data osoby/ osób 
uprawnionej/uprawnionych 

                                                                       do  występowania w imieniu Wykonawcy

19



FORMULARZ OFERTOWY

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Śmiłowskiego 15
41-100 Siemianowice Śląskie

WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

Przedmiot zamówienia:
Montaż instalacji domofonowych w budynkach należących do zasobu Gminy 
Siemianowice Śląskie dot. budynku  Powstańców 20 
1.  Oferujemy  wykonanie  zamówienia  w  zakresie  objętym  przedmiarem  robót  za  łączna
kwotę:
NETTO.....................................................................................
(słownie- .....................................................................................................................................)

BRUTTO( z obowiązującym podatkiem VAT)..................................................................
(słownie- .....................................................................................................................................)

2. Termin wykonania zamówienia :31.10.2020r.
3. Udzielamy Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy.
Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od dnia końcowego odbioru robót.
4.  W przypadku wyboru naszej  oferty podpiszemy umowę z Zamawiającym i  wykonamy
zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
5. Przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie ofert nie stanowi
czynu nie uczciwej konkurencji.
6.  Oświadczamy,  że  w  trakcie  sporządzania  oferty  nie  dokonaliśmy  żadnych  zmian  w
formularzu.
7. Zamówienie zamierzamy wykonać własnymi siłami.

…………..............................................................  
podpis i data osoby/ osób 
uprawnionej/uprawnionych 

                                                                       do  występowania w imieniu Wykonawcy
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FORMULARZ OFERTOWY

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Śmiłowskiego 15
41-100 Siemianowice Śląskie

WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

Przedmiot zamówienia:
Montaż  instalacji domofonowych w budynkach należących do zasobu Gminy 
Siemianowice Śląskie dot. budynku   1-go Maja 14
1.  Oferujemy  wykonanie  zamówienia  w  zakresie  objętym  przedmiarem  robót  za  łączna
kwotę:
NETTO.....................................................................................
(słownie- .....................................................................................................................................)

BRUTTO( z obowiązującym podatkiem VAT)..................................................................
(słownie- .....................................................................................................................................)

2. Termin wykonania zamówienia :31.10.2020r.
3. Udzielamy Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy.
Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od dnia końcowego odbioru robót.
4.  W przypadku wyboru naszej  oferty podpiszemy umowę z Zamawiającym i  wykonamy
zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
5. Przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie ofert nie stanowi
czynu nie uczciwej konkurencji.
6.  Oświadczamy,  że  w  trakcie  sporządzania  oferty  nie  dokonaliśmy  żadnych  zmian  w
formularzu.
7. Zamówienie zamierzamy wykonać własnymi siłami.

…………..............................................................  
podpis i data osoby/ osób 
uprawnionej/uprawnionych 

                                                                       do  występowania w imieniu Wykonawcy
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FORMULARZ OFERTOWY

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Śmiłowskiego 15
41-100 Siemianowice Śląskie

WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

Przedmiot zamówienia:
Montaż  instalacji domofonowych w budynkach należących do zasobu Gminy 
Siemianowice Śląskie dot. budynku  Sobieskiego 11
1.  Oferujemy  wykonanie  zamówienia  w  zakresie  objętym  przedmiarem  robót  za  łączna
kwotę:
NETTO.....................................................................................
(słownie- .....................................................................................................................................)

BRUTTO( z obowiązującym podatkiem VAT)..................................................................
(słownie- .....................................................................................................................................)

2. Termin wykonania zamówienia :31.10.2020r.
3. Udzielamy Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy.
Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od dnia końcowego odbioru robót.
4.  W przypadku wyboru naszej  oferty podpiszemy umowę z Zamawiającym i  wykonamy
zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
5. Przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie ofert nie stanowi
czynu nie uczciwej konkurencji.
6.  Oświadczamy,  że  w  trakcie  sporządzania  oferty  nie  dokonaliśmy  żadnych  zmian  w
formularzu.
7. Zamówienie zamierzamy wykonać własnymi siłami.

…………..............................................................  
podpis i data osoby/ osób 
uprawnionej/uprawnionych 

                                                                       do  występowania w imieniu Wykonawcy
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FORMULARZ OFERTOWY

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Śmiłowskiego 15
41-100 Siemianowice Śląskie

WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

Przedmiot zamówienia:
Montaż instalacji domofonowych w budynkach należących do zasobu Gminy 
Siemianowice Śląskie dot. budynku  Śmiłowskiego 21a
1.  Oferujemy  wykonanie  zamówienia  w  zakresie  objętym  przedmiarem  robót  za  łączna
kwotę:
NETTO.....................................................................................
(słownie- .....................................................................................................................................)

BRUTTO( z obowiązującym podatkiem VAT)..................................................................
(słownie- .....................................................................................................................................)

2. Termin wykonania zamówienia :31.10.2020r.
3. Udzielamy Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy.
Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od dnia końcowego odbioru robót.
4.  W przypadku wyboru naszej  oferty podpiszemy umowę z Zamawiającym i  wykonamy
zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
5. Przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie ofert nie stanowi
czynu nie uczciwej konkurencji.
6.  Oświadczamy,  że  w  trakcie  sporządzania  oferty  nie  dokonaliśmy  żadnych  zmian  w
formularzu.
7. Zamówienie zamierzamy wykonać własnymi siłami.

…………..............................................................  
podpis i data osoby/ osób 
uprawnionej/uprawnionych 

                                                                       do  występowania w imieniu Wykonawcy
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Dodatek nr 2 do ZDZO 
(załącznik nr 2 do oferty)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Przedmiot zamówienia:
Montaż instalacji domofonowych w budynkach należących do zasobu Gminy 
Siemianowice Śląskie

WYKONAWCA:
Lp Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

Lp. Przedmiot
Wartość
brutto 

Data wykonania
(dd/mm/rrrr)

Miejsce
wykonania

1

2

3

…………..........................................................
podpis i data osoby/ osób uprawnionej/uprawnionych 

                                                                          do  występowania w imieniu Wykonawcy
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Dodatek nr 3 do ZDZO 
(załącznik nr 3 do oferty)

WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:
Montaż instalacji domofonowych w budynkach należących do zasobu Gminy 
Siemianowice Śląskie

WYKONAWCA:

Lp Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

Lp. Imię i nazwisko osoby Kwalifikacje zawodowe
Zakres wykonywanych

czynności
1

2

3

 …………...........................................................................
Data   podpis i data osoby/ osób 
uprawnionej/uprawnionych 

                                                    do  występowania w imieniu Wykonawcy
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-Wzór-
Umowa nr………

zawarta w dniu ……………… 
Pomiędzy: Gminą Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10
41-100 Siemianowice Śląskie
NIP 643-10-04-477
zwaną w dalszej części „Zamawiającym”
Reprezentowaną przez:
Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich
w imieniu i na rzecz której działa
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
w  Siemianowicach  Śląskich   przy  ul.  Śmiłowskiego  15  zwaną  w  dalszej  części
„Prowadzącym postępowanie”
NIP 643-000-02-99, KRS 0000096696
reprezentowane przez 
mgr Mariolę Kołodziej           Dyrektor Zarządu 
Alojzy Grzesiek                       Z-ca Dyrektora Zarządu 
a
……………….......…………  z  siedzibą  w  ……………………………przy
ul. ............................................
reprezentowaną przez:
.......................................................................................................................................................
...........................
NIP …....-.......-........
zwaną dalej  „Wykonawcą”

Wartość umowy brutto nie przekroczy kwoty ….............................................
netto …..................................................................
w tym VAT ….........................................................

Z uwagi na treść art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa została zawarta z 
pominięciem przepisów cyt. ustawy.

w rezultacie wyboru przez Zamawiającego, w imieniu którego działa Prowadzący 
postępowanie, zawarto umowę następującej treści:

§ 1

1.   Przedmiotem umowy jest   montaż   instalacji domofonowych w budynkach należących do
zasobu Gminy Siemianowice Śląskie.

 Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, których 
szczegółowy opis znajduje się w załączniku numer 1 do umowy - ZDZO, zakresem 
usług oraz miejscem ich realizacji.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia robót wyznacza się na następny dzień roboczy po zawarciu umowy.
2. Termin wykonania umowy ustala się do dnia 31.10.2020r.

§ 3
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1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za roboty objęte niniejszą umową, zgodnie
z formularzem ofertowym nie może przekroczyć kwoty: 

NETTO ........................................................................................................................................
(słownie- .....................................................................................................................................)

BRUTTO (w tym obowiązujący podatek VAT) ............................................
(słownie- .......................................................................................................................................

2. Zamówienie będzie rozliczane na podstawie kosztorysu powykonawczego, stanowiącego
iloczyn  cen  jednostkowych  zaoferowanych  przez  wykonawcę  i  obmiaru  faktycznie
wykonanych robót  potwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
a) faktury częściowe –   wystawione  w oparciu o protokół odbioru częściowego i kalkulację
częściową  zgodnie  ze  składnikami  cenotwórczymi  zawartymi  w  kosztorysie  ofertowym
zatwierdzona przez inspektora nadzoru
b)  faktura końcowa – wystawiona  w oparciu o protokół odbioru końcowego i kalkulację
końcową  zgodnie  ze  składnikami  cenotwórczymi  zawartymi  w  kosztorysie  ofertowym
zatwierdzona przez inspektora nadzoru
3.  Kosztorys powykonawczy (końcowy), aby mógł stanowić podstawę do wystawienia 
faktury końcowej przez wykonawcę musi, zostać zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

4. Odbiór  przedmiotu umowy przez Prowadzącego postępowanie będzie następować w ciągu 7 
dni od daty  zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

     Dokumenty winny być dostarczone do Prowadzącego postępowanie w trzech egzemplarzach.

5.  Faktura zostanie zapłacona Wykonawcy  przelewem w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia
do  siedziby  Prowadzącego  postępowanie  faktury  wraz  z  dokumentami
rozliczeniowymi(kosztorys  powykonawczy,  protokół  odbioru)  zatwierdzonymi   przez
Prowadzącego postępowanie.
6. Za roboty niewykonane, choć objęte kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie 
przysługuje.

7.  W  przypadku  zaistnienia  konieczności  wykonania  prac  wykraczających  poza  zakres
przedmiotu  zamówienia  opisany  w  paragrafie  1  umowy  i  nie  objętych  kosztorysem
ofertowym, Wykonawca może przystąpić do ich realizacji jedynnie po uzyskaniu pisemnej
zgody ze strony Zamawiającego lub Prowadzącego postępowanie oraz na podstawie odrębnej
umowy, która zostanie zawarta po przeprowadzeniu stosownego postępowania.

§ 4

· Strony ustalają kary umowne w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego
brutto,  określonej  w  §  3  ust.  1  za  każdy  dzień  opóźnienia nieterminowego  lub
nienależytego  wykonania  usługi  przez  Wykonawcę  stwierdzone  w  protokole  zdawczo
odbiorczym usług przez Prowadzącego postępowanie

2. Wykonawca zapłaci Prowadzącemu postępowanie karę umowną w wysokości 20% ceny
brutto określonej w § 3 ust. 1, jeżeli odstąpienie, rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy nastąpi
z winy leżącej po stronie Wykonawcy.
Prowadzący postępowanie może odstąpić od umowy, jeżeli:

a).  zostanie  wydany  nakaz  zajęcia  majątku  Wykonawcy  uniemożliwiający  wykonanie
zadania,
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b). Wykonawca zaniechał realizacji umowy, tj.  w sposób ciągły nie realizuje jej  przez
okres 3 dni 
c). bez uzasadnionego powodu Wykonawca nie przystąpił do usług lub wstrzymał usługi i
nie  podjął  ich  w  ciągu  3  dni  od  chwili  otrzymania  ponaglenia  od   Prowadzącego
postępowanie,
d). jeżeli pomimo uprzednich pisemnych 2-krotnych zastrzeżeń ze strony Prowadzącego
postępowanie,  Wykonawca  nie  wykonuje  usług  lub  w  rażący  sposób  zaniedbuje
zobowiązania umowy,

4.  W  przypadkach  wymienionych  powyżej,  po  odstąpieniu  od  umowy  Prowadzący
postępowanie  może  -  po  uprzedzeniu  Wykonawcy  -   nie  zwalniając  Wykonawcy  od
odpowiedzialności wynikającej z umowy, przejąć sam prowadzenie dalszych usług lub
powierzyć je innemu Wykonawcy.

5. Wykonawca winien pokryć Prowadzącemu postępowanie straty i szkody, które powstałe na
skutek odstąpienia od umowy przez Prowadzącego postępowanie  z winy Wykonawcy.

6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia
umowy,  Prowadzący postępowanie  może  odstąpić  od  umowy w terminie  miesiąca  od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  W takim wypadku Wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania tej części umowy,
która faktycznie została zrealizowana. 

   Wykonawca może odstąpić  od  umowy,  jeżeli  Prowadzący  postępowanie  odmawia bez
uzasadnienia zatwierdzenia  protokołu zdawczo odbiorczego.

a)  Odstąpienie od umowy należy uzasadnić pisemnie. Jest ono dopiero wtedy skuteczne,
jeżeli  Wykonawca  wyznaczył  Prowadzącemu  postępowanie  stosowny  termin  do
wypełnienia postanowień umowy i poinformował go, że po bezskutecznym upływie tego
terminu odstąpi od umowy.

§ 5

     1. Prowadzący postępowanie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przez Wykonawcę
umowy  z  podwykonawcą   zgłasza  pisemne  zastrzeżenia  do  projektu  umowy  o
podwykonawstwo, które są wiążące dla Wykonawcy.   
2. Wykonawca ponosi wobec Prowadzącego postępowanie pełną odpowiedzialność za prace,
jakie wykonuje przy pomocy podwykonawców i dalszych podwykonawców.
3.  Wykonawca  udziela  gwarancji  na  świadczone  prace  oraz  zastosowane  materiały  i
urządzenia na okres   36 miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń końcowego protokołu
odbioru.
4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji uprawnień z tytułu gwarancji w terminie 7 dni
roboczych od dnia zgłoszenia wady powstałej w wyniku nieprawidłowo wykonanej pracy.
5. Wszelkie koszty związane z realizacją uprawnień z tytułu gwarancji obciążają Wykonawcę.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi
w okresie trwania gwarancji.
7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji  i  rękojmi za wady także po
upływie terminów, jeżeli zgłosi wadę przed upływem ich terminów.
8. W razie nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt
Wykonawcy,  z  zachowaniem  swoich  praw  wynikających  z  gwarancji  lub  rękojmi.
Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia
oraz przedłoży dokument potwierdzający poniesione koszty.

28



9. Wykonawca zobowiązany jest  do niezwłocznego naprawienia w pełnym zakresie szkód
materialnych  lub  zwrotu  uzasadnionych  wydatków,  które  powstały  wskutek  wadliwie
wykonanych  usług  -  przeglądów,  a  ich  ujawnienie  i  zgłoszenie  Wykonawcy  nastąpiło  w
okresie trwania gwarancji.

§ 6

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w 
trakcie realizacji prac objętych niniejszą umową, jak również za szkody powstałe po wykona-
niu przedmiotu umowy, a mające związek z wykonaniem umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą 
zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialnością cywilną  
na czas realizacji przedmiotu umowy, na kwotę nie mniejsza niż 50 000,00zł.
3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
a. prace wykonywane w związku z realizacją niniejszej umowy, materiały oraz wszelkie 
mienie ruchome i nieruchome związane bezpośrednio z wykonaniem umowy;
b. odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi pracami.
4. Wykonawca obowiązany jest przekazać Prowadzącemu Postępowanie najpóźniej w dniu 
zawarcia niniejszej Umowy kopię wyżej wymienionych polis wraz z wszystkimi dowodami 
wpłat wymaganych składek. Wykonawca obowiązany jest zapewnić w razie konieczności 
przedłużenie okresu na jaki zawarto ubezpieczenie, nie krócej niż do dnia dokonania odbioru 
końcowego przedmiotu Umowy.
5. Jeżeli Wykonawca nie zawrze wymaganego ubezpieczenia, lub nie będzie go kontynuował,
Prowadzący Postępowanie może zawrzeć takie ubezpieczenie lub przedłużyć je na koszt 
Wykonawcy, a poniesione koszty związane z zawarciem lub przedłużeniem ubezpieczenia 
zostaną potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ramach Umowy.

§ 7

1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.
3. Sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom kodeksu cywilnego, ustawy prawo 
budowlane.
4. Spory, jakie mogą wyniknąć, przy realizacji niniejszej umowy, w przypadku braku ich  
    rozwiązania w trybie ugody, poddane będą rozstrzygnięciu właściwego sądu dla siedziby   
    Prowadzącego postępowanie.
5. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:
- opis przedmiotu zamówienia (załącznik numer 1),
-   oferta, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w tym formularz ofertowy 
(załącznik numer 2),
6. Wykonawca nie może zlecić cesji praw z umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody  
    Prowadzącego postępowanie.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany Prowadzącego postępowanie, o czym     
poinformuje pisemnie Wykonawcę w terminie 14 dni  od zaistnienia zmiany. Na dokonanie 
niniejszej zmiany nie jest wymagana zgoda Wykonawcy. Po zmianie Prowadzącego 
postępowanie wszelkie dotychczasowe uprawnienia i obowiązki, które przysługiwały  
Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. związane 
z realizacją niniejszego Zamówienia, będą przysługiwały podmiotowi wskazanemu przez 
Zamawiającego jako Prowadzący Postępowanie. 
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8. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla 
Wykonawcy i dwóch dla Prowadzącego postępowanie.

               

   

                                                 

            ………………………………………………                  ……………………………………
Prowadzący postępowanie Wykonawca 
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