
                           Załącznik Nr 1 do SIWZ 

                                          ..........................................
                                                                                                                                                                                               ( data)
              
                                                                                                                      ZAMAWIAJĄCY:
                                                                                                         Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
                                                                                                                             ul. Zakopiańska 7
                                                                                                                                   68-200 Żary

WYKONAWCA:

Nazwa firmy (Wykonawcy): ...............................................................................................................

Właściciel: ..........................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................

Powiat:  ……………………………………………………………. Województwo:...........................

NIP ……………………………………REGON: ……………………………………………………

Nr  tel. ………………/fax: …………………  e-mail:.........................................................................

upełnomocniony przedstawiciel:..........................................................................................................

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn:

Wykonanie instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych

stanowiących własność gminy Żary o statusie miejskim

            

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ wg. Poniższych wskaźników 
cenotwórczych:

Rg………………zł netto 

Kp………………%

Z………………..%

a wysokość kosztów zakupu to:Kz – 5,1 % * 

*zamawiający określił w/w wskaźnik  na podstawie średniej arytmetycznej SEKOCENBUD za I kwartał 2020r. dla 
woj.  lubuskiego.  Wykonawca może wskazać  wartość mniejszą niż  5,1%,  jednak nie większą niż  ustalona przez 
Zamawiającego. Wskazanie wartości mniejszej  niż 5,1% nie ma wpływu na punktację.

• Oświadczamy,  że  udzielamy  gwarancji  jakości na  przedmiot  umowy  na  następujący 

okres, licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy:..........................................lat/a

• Powyższa cena obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia objęty dokumentacją 
             przetargową, jak również wszystkie inne koszty, które są związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia.



• Termin  wykonania  zamówienia  oferujemy  zgodne  z  zapisami  przedstawionymi  w  specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia -   12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

• Oświadczamy,  że  zawarte  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  istotne  dla  stron 
postanowienia umowy (projekt umowy) zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w 
przypadku wybrania  naszej  oferty,  do zawarcia  umowy na  wymienionych w nich  warunkach w 
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

• Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy 
do  niej  zastrzeżeń,  oraz  że  zdobyliśmy  konieczne  informacje  potrzebne  do  właściwego 
przygotowania oferty.

• Akceptujemy wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin związania ofertą.
• Wypełniliśmy obowiązki  informacyjne  przewidziane  w art.  13  lub  art.  14  RODO  wobec  osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

• Roboty elektryczne  będące przedmiotem niniejszego postępowania wykonamy :
samodzielnie / z udziałem podwykonawców 
*  zaznaczyć właściwe  

• Oświadczamy,  że  osoby  wykonujące  roboty  elektroinstalacyjne  i  ogólnobudowlane  związane  z 
przedmiotem zamówienia, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

Wykonanie zamówienia (określić zakres) zamierzamy powierzyć podwykonawcom (nazwa):

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Na ……….. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty

Załącznikami do niniejszej oferty są:

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

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

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

Ponadto informujemy, że jesteśmy:

- jesteśmy małym / średnim przedsiębiorcą  /  dużym przedsiębiorcą
* zaznaczyć właściwe

Oświadczam/my, że zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. Z 2018, poz. 
1600 z późn. zm), jestem w pełni świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w  
celu uzyskania niniejszego zamówienia publicznego.

………………………………………... dnia …………………………… 

…………………………………………………………………….
Piecz  ątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób   

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach 
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu oraz podpis/y



Załącznik Nr 2 do SIWZ 

………………….., dnia …………………………..

O Ś W I A D C Z E N I E

składane na podstawie art.25 a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
     

Wykonanie instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych 

stanowiących własność gminy Żary o statusie miejskim

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

  

a) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 PZP

b) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt.8 

ustawy PZP .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………………………………….
Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym 

upoważnieniu oraz podpis/y

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24  

ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

…………………………………………
                                 (podpis)



OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODMIOTU,  NA  KTÓREGO  ZASOBY  POWOŁUJE  SIĘ 
WYKONAWCA:

Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/ych  podmiotu/tów,  na  którego/ych  zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną 

nazwę/firmę,  adres,  a  także  w  zależności  od  podmiotu:  NIP/PESEL,  KRS/CEiDG) nie  zachodzą  podstawy  wykluczenia  z 

postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/ych  podmiotu/tów,  będącego/ych  podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać  pełną  nazwę/firmę,  adres,  a  także  w  

zależności  od  podmiotu:  NIP/PESEL,  KRS/CEiDG),  nie zachodzą  podstawy  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są  aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

…………………………………………
(podpis)



Załącznik Nr 3 do SIWZ 

O Ś W I A D C Z E N I E

Składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonanie instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych

stanowiących własność gminy Żary o statusie miejskim

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam,  że  spełniam  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  przez  zamawiającego  w  Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam,  że  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  określonych  przez 

zamawiającego  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  polegam  na  zasobach  następującego/ych 

podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

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

…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

             …………………………………………
                     (podpis)



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są  aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………
(podpis)

…………………………………………………………………….
Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we 
właściwym upoważnieniu oraz podpis/y



Załącznik Nr 4  do SIWZ

OŚWIADCZENIE

UWAGA! składane w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust.5.ustawy 
Pzp na stronie internetowej zamawiającego

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest  
           

Wykonanie instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych 

stanowiących własność gminy Żary o statusie miejskim

             

 oświadczamy, że

a)  nie należymy do tej samej grupy kapitałowej,  *

b)  należymy do do tej samej grupy kapitałowej,*. 

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do 
grupy kapitałowej.

………………………………………... dnia …………………………… 

*niepotrzebne skreślić

…………………………………………………………………….
Piecz  ątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób   

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach 
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu oraz podpis/y



Załącznik Nr 5  do SIWZ

WYKAZ OSÓB

skierowanych  przez  Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia,  w  szczególności  odpowiedzialnych  za 
świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
oraz  informacji  o  podstawie  do  dysponowania  tymi  osobami  w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne 
dotyczące zadania pn.:

Wykonanie instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych 

stanowiących własność gminy Żary o statusie miejskim

                                                                                                 

   Lp.
  
   Imię i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie Zakres 
wykonywanych 

czynności

*Oddane 
do 

dyspozycjiRodzaj 
uprawnień

Nr uprawnień Staż pracy w 
zawodzie

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

*W przypadku, gdy wykonawca dysponuje wskazaną osobą na podstawie stosunku prawnego łączącego go 
bezpośrednio z tą osobą należy wpisać „dysponowanie bezpośrednie”. Natomiast w przypadku, gdy wskazana osoba 
jest udostępniana przez inny podmiot (podmiot trzeci) należy wpisać „dysponowanie pośrednie” 
i jednocześnie załączyć do oferty zobowiązanie tego podmiotu (podmiotu trzeciego) do oddania wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, spełniające wymagania 
SIWZ.

 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dn. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy

lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu oraz podpis/y

    



Załącznik Nr 6  do SIWZ

Umowa Nr       /2020
zawarta  w dniu  ….............r.  w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki  Mieszkaniowej  Spółka 
z o.  o.   w Żarach z siedzibą pod adresem ul.  Zakopiańska 7,  wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy w Zielonej Górze  pod nr 0000273021, 
NIP 928-198-78-46, REGON 080156576, kapitał zakładowy 321 000,00 zł zwana w dalszej treści 
umowy „Zamawiającym”, reprezentowana  przez :

Prezesa Zarządu - Krzysztof Tuga
a
............................................................................................................................................................... 
reprezentowanym przez :

........................ - .............................
Zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

Zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie planowych robót budowlanych w zakresie instalacji 
elektrycznych na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w umowie w oparciu 
o składniki cenotwórcze:

Rg -  .............. netto

Kp - ................%

Z  -   ................%

Kz  -5,1 %

*zamawiający określił  w/w wskaźnik  na  podstawie  średniej  arytmetycznej  SEKOCENBUD za  I  kwartał 
2020r. dla woj. lubuskiego. Wykonawca może wskazać wartość mniejszą niż 5,1%, jednak nie większą niż 
ustalona przez Zamawiającego.

      2. Umowa nie dotyczy robót budowlanych w zakresie:
               -robót awaryjnych określonych w załączniku do niniejszej umowy
              - kompleksowych remontów pustostanów (jeżeli Zamawiający zleci remont w
                 odrębnym przetargu)

3. Niniejsze  składniki  cenotwórcze  stanowią  podstawę  sporządzenia  kosztorysu  po 
wykonawczego robót.

4. Wszystkie materiały użyte do realizacji  przedmiotu umowy rozliczane będą wg średnich 
stawek SEKOCENBUD za aktualnie opublikowany kwartał dla województwa lubuskiego. 
Materiały  przewidziane  do  wbudowania  powinny  odpowiadać  wymogom   wyrobów 
dopuszczonych do stosowania w budownictwie określonych w ustawie Prawo Budowlane 
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

5. Termin  zakończenia  robót  określony  w  zleceniu  będzie  każdorazowo  ustalany  z 
Wykonawcą osobiście bądź telefonicznie. W ciągu 7 dni roboczych od dnia wystawienia 



zlecenia Wykonawca, po wizji w terenie oraz po ocenie zakresu i  technologii robót, może 
wnioskować pisemnie o zmianę terminu zakończenia robót.

     6. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, zmiana terminu           
zakończenia  poszczególnych  robót  określonego  w  zleceniu,  możliwa  jest  także  w  
następujących przypadkach niezawinionych przez Wykonawcę:

             a)uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
                proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne
                dla Zamawiającego;
             b) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.);
             c) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub
                 właścicielami nieruchomości;
             d) technologię wykonywania robót;
             e) zmiany stanu prawnego;
             f) działania sił natury, 
             g) działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie prac, które to działania nie są
                  konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

6. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
7. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona zgodnie zasadami wiedzy

 technicznej, sztuki budowlanej, obowiązującymi  przepisami techniczno -  budowlanymi i 
normami.

§ 2

1. Formą rozliczenia za wykonanie pojedynczego zadania jest kosztorys powykonawczy.
2. Przekazanie placu budowy przez Zamawiającego odbywać się będzie na podstawie 

protokołu przekazania placu budowy (terenu robót)
3. Zamawiający dokonuje odbioru roboty poprzez sporządzenie protokołu odbioru
4. Strony uzgadniają, że regulowanie należności w całym okresie obowiązywania umowy 

następować będzie przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w 
terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury

§ 3

1. Strony ustanawiają niżej wymienione kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy ( zlecenia) powstałą z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w wysokości 2 % wynagrodzenia określonego w kosztorysie za każdy 
dzień opóźnienia, 

b) za  opóźnienie  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  w  wysokości  0,5% 
wynagrodzenia określonego w kosztorysie  za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
w  wysokości  0,5% wartości  wynagrodzenia  określonego  w kosztorysie  za  każdy  dzień 
opóźnienia, 

d) za  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym 
podwykonawcom w wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia określonego w kosztorysie, 
za każdy dzień opóźnienia,

e) za  nieprzedłożenie  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której 
przedmiotem są roboty budowlane,  lub projektu jej  zmiany w wysokości 0,5% wartości 
wynagrodzenia określonego w kosztorysie,   za każdy dzień opóźnienia,



f) za  nieprzedłożenie  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia określonego w 
kosztorysie za każdy dzień opóźnienia, 

3. Wykonawcy przysługuje prawo żądania odsetek ustawowych z tytułu zwłoki w przypadku
 nie uregulowania należności w terminie określonym w § 2 ust. 4 umowy.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia wad na koszt Wykonawcy w przypadku ich
nie usunięcia w wyznaczonym terminie.

5. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na ogólnych zasadach, jeżeli 
szkoda przewyższa wartość kar zastrzeżonych w umowie.

6. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
 Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 5000 zł.

7. Z  tytułu  niespełnienia  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty elektroinstalacyjne  -  Zamawiający 
przewiduje  sankcję  w  postaci  obowiązku  zapłaty  przez  Wykonawcę  kary  umownej  w 
wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie żądanych przez dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 
przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
traktowane  będzie  jako  niespełnienie  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

§ 4

 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy  Kodeksu cywilnego 
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 
poz. 1843 z późn. zmianami).

  
§ 5

 Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej ważności  formy 
pisemnej.
     

§ 6
Wszelkie  spory  na  tle  wykonania  niniejszej  umowy  strony  poddają  rozpoznaniu  właściwym 
rzeczowo sądom powszechnym.

§ 7

1. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  wobec  Zamawiającego  za  wady  przedmiotu  umowy 
zmniejszające jego wartość.

2. Zamawiający w przypadku ujawnienia się wad w okresie gwarancji  i rękojmi może żądać 
bezpłatnego  ich  usunięcia  w  terminie  14  dni  od  daty  zgłoszenia  lub  odpowiedniego 
obniżenia wynagrodzenia.

3. Wykonawca udziela  …...............lata  gwarancji  na wykonane roboty.  Jeżeli  warunki 
gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy 
okres  gwarancji  jakości  niż  gwarancja  udzielona  przez  wykonawcę,  obowiązuje  okres 
gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.



§ 8

1. Wykonawca może zrealizować przedmiot umowy korzystając z pomocy podwykonawcy (-
ców),  po  zawarciu  z  nimi  odpowiednich  umów  w  formie  pisemnej  pod  rygorem 
nieważności.

2. Zawarcie umowy z podwykonawcą (-cami) wymaga pisemnej zgody Zamawiającego przed 
jej zawarciem, zgodnie z art. 647 k.c. Zmiana umowy zawartej z podwykonawcą wymaga 
każdorazowo zgody Zamawiającego.

3. Umowa z podwykonawcą musi zawierać, m.in.: 
            - zakres części zamówienia powierzonych podwykonawcy, 
            - kwotę wynagrodzenia należnego podwykonawcy,
            - termin wykonania zamówienia powierzonych podwykonawcy, 
             - warunki dokonania płatności wynagrodzenia, 
             - termin dokonania płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
             podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, który nie może być
             dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
             podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
             podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
             budowlanej,
            - numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty za wykonanie
            zamówienia. 

4. Wykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są 
roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. 
Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy:

           - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni,
           -gdy nie podano w niej dokładnego zakresu robót zgodnego z zakresem umowy z
            Wykonawcą, 
           - gdy kwota wynagrodzenia za roboty podwykonawcy jest wyższa od wartości tego
            zakresu robót wynikające z oferty Wykonawcy,
           - gdy termin wykonania zakresu robót powierzonego podwykonawcy jest niezgodny z
            harmonogramem wykonania robót przez Wykonawcę.

5. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, o którym 
mowa  w  ust.  4  w  terminie  14  dni  roboczych  uważa  się  za  akceptację  umowy  przez 
Zamawiającego.  

6. Wykonawca przedkłada  Zamawiającemu poświadczoną za  zgodność  z  oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Wykonawca przedkłada  Zamawiającemu poświadczoną za  zgodność  z  oryginałem kopię 
zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  których  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,  w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów na dostawę materiałów, wynajmu 
sprzętu, wynajmu środków transportu, których wartość nie przekracza 50.000,00 zł

8. W  przypadku  powierzenia  przez  Wykonawcę  części  zamówienia  Podwykonawcy, 
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności  określonych w umowie  z 
Podwykonawcą.

9. Zamawiający wstrzyma zapłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty 
w  przypadku  nieprzedstawienia  przez  Wykonawcę  dowodów  zapłaty  wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom 

10. Zapłata  należnego  Wynagrodzenia  podwykonawcy  zostanie  uregulowana  zgodnie  z 
zapisami art.143c ustawy Prawo zamówień publicznych 

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  umowę  o 



podwykonawstwo  robót  budowlanych  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu 
uwiarygodnionej  kopii  umowy o podwykonawstwo na usługi  lub dostawy,  w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. 

12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenia bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy.

13. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy  Zamawiający  poinformuje 
Wykonawcę o zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

15. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 
dotyczących podwykonawców.

16. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy.

17. Do zmian umowy o podwykonawstwo stosuje się uregulowania zawarte w ust. 4, 5, 6, 7.
18. W  przypadku  powierzenia  wykonania  zamówienia  podwykonawcy,  Wykonawca  ponosi 

pełną  odpowiedzialność  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  w  takim  zakresie  jakby 
wykonywał przedmiot umowy samodzielnie.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron .
    

§ 10

1. Osobą nadzorującą po stronie Zamawiającego jest : …......................................................

2. Osobą  odpowiedzialną  za  bieżące  kontakty  z  Zamawiającym  po  stronie  Wykonawcy  jest 

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

ZAMAWIAJĄCY                                                                              WYKONAWCA

           ……………………………                                                              ………………………



załącznik Nr 1  
do umowy Nr       /2020

roboty elektryczne będące w zakresie zadania p.n.    Pogotowie techniczne   ( nie objęte niniejszym   
postępowaniem)

 wymiana  źródeł światła oraz  naprawa lub  wymiana lamp, wyłączników, nakryw puszek 
rozgałęźnych, przycisków oświetleniowych i dzwonkowych w pomieszczeniach wspólnego 
użytku i na klatkach schodowych stwarzających bezpośrednie zagrożenie porażenia prądem 
oraz zagrożenie pożarowe,

 regulacja oraz naprawa lub wymiana automatów schodowych,

 wymiana  bezpieczników,  główek  i  gniazd  bezpiecznikowych  zabezpieczeń  za  i 
przedlicznikowych w  obwodzie administracyjnym budynku,

 likwidacja  przerw i  zwarć  w instalacji  elektrycznej  oraz  usuwanie  ich przyczyn wraz  z 
wymianą  upalonych  końcówek  bądź  wymianą  przewodów  elektrycznych  od  puszki  do 
puszki lub od licznika do pierwszej puszki w obwodzie administracyjnym danego budynku 
oraz  lokalach mieszkalnych stanowiących własność gminy,

 wymiana  uszkodzonych  tablic  licznikowych  wraz  z  zabezpieczeniami  przed  i  za-
licznikowymi,

 niezwłoczne zabezpieczanie awarii instalacji elektrycznej w budynkach i lokalach będących 
własnością gminy, stanowiących zagrożenie dla mienia oraz zdrowia i życia ludzi.
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