




 
ZAŁĄCZNIK NR 1 

 
Łódź, dnia ......................... 20 ..... r. 

 
 

 
O F E R T A 

 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie przetargu na wykonanie  robót budowlanych w budynku przy ul. Wolborskiej 7 w 
Łodzi: 

Odgrzybianie i malowanie elewacji północnej oraz montaż 4 szt daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji 
na pozostałych elewacjach budynku przy ul. Wolborskiej 7 w Łodzi. 
Firma …....................................................................................................................................... 
 
Z siedzibą: …............................................................................................................................... 
 
Reprezentowana przez: 
 
…................................................................................................................................................. 
 
…................................................................................................................................................. 
 
 
 
1. Oferuje wykonanie robót objętych przetargiem: 

 
1.1. Wolborska 7 - Odgrzybianie i malowanie elewacji północnej oraz montaż 4 szt daszków nad balkonami 

ostatniej kondygnacji na pozostałych elewacjach budynku  za cenę…………..…..............zł + 8% VAT = 
……………………………………………… zł brutto 

*) niepotrzebne skreślić  
 

Słownie: …................................................................................................................................................................... zł.  
 
 
UWAGA! Wymagane podanie kwoty w wyżej wskazanej formie. 
 
 
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas 45 dni od daty upływu terminu do składania ofert, 
    podanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
3. Wadium w kwocie ….............................................................. zł zostało przez nas wniesione (potwierdzenie w 
    załączeniu). 
 
4. Na wykonane prace udzielamy gwarancji na okres …................................  licząc od daty odbioru końcowego robót. 
 
5. Termin realizacji robót:  
 

- rozpoczęcie …………………….…………………………,       
 
- zakończenie ……………………………………………… . 
 
 
 
 
 

 
Podpis oferenta 
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Wolborska 7 nakładczy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Elewacja pólnocna

1.1 Roboty zabezpieczające
1

d.1.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien i drzwi folią polietylenową m2

1,21*1,46*11+1,41*1,46*11+1,41*1,06*11+1,7*0,46*11+1,41*1,46*11+1,11+
1,46*11+1,05*1,2+1,39*2,15

m2 111,18

RAZEM 111,18
1.2 Roboty naprawcze

2
d.1.2

KNR 4-01
0701-04

Odbicie odparzonych tynków wyprawy elewacyjnej na ścianie - przyjęto 5% po-
wierzchni elewacji

m2

poz.8*0,05 m2 47,91
RAZEM 47,91

3
d.1.2

ZKNR C-2
0101-08

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie m2

poz.2 m2 47,91
RAZEM 47,91

4
d.1.2

ZKNR C-2
0101-05
9901

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach ponad 5 do 10% po-
wierzchni - powyżej 20 do 36 m

m2

poz.2 m2 47,91
RAZEM 47,91

5
d.1.2

ZKNR C-2
0109-03
9901

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na gotowym
podłożu. Tynk mineralny CT 137 faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierz-
chnie poziome; ziarno 1,5 mm - powyżej 20 do 36 m

m2

poz.2 m2 47,91
RAZEM 47,91

1.3 Wymiana parapetów okiennych
6

d.1.3
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż parapetów w oknach
klatki schodowej

m2

(1,41+1,7)*11*0,35 m2 11,97
RAZEM 11,97

7
d.1.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

(1,41+1,7)*11*0,35 m2 11,97
RAZEM 11,97

1.4 Roboty malarskie
8

d.1.4
KNR 9-21
0106-02

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji  i spodów płyt balkonowych wodą
zimną

m2

(8,38+7,12+0,27+1,99+2,88+8,85)*34,55-poz.1+<ościeża>(1,21+1,41*3+1,7+
1,11+1,46*4*2+1,06*2+0,46*2)*11*0,20

m2 958,23

RAZEM 958,23
9

d.1.4
ZKNR C-2
0101-03

Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian spodów płyt  balkono-
wych

m2

poz.8 m2 958,23
RAZEM 958,23

10
d.1.4

ZKNR C-2
0101-08

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie m2

poz.8 m2 958,23
RAZEM 958,23

11
d.1.4

KNR 0-33
0128-01
analogia

Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48- - dwukrotne
Krotność = 2

m2

poz.8 m2 958,23
RAZEM 958,23

1.5 Kraty okienne
12

d.1.5
KNR 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - kraty okienne

m2

1,21*1,46+1,41*1,46+1,41*1,46+1,11*1,46+1,41*1,06 m2 9,00
RAZEM 9,00

13
d.1.5

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

poz.12 m2 9,00
RAZEM 9,00

14
d.1.5

KNR 7-12
0206-02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji krato-
wych

m2

poz.12 m2 9,00
RAZEM 9,00

15
d.1.5

KNR 7-12
0206-02 z.
sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji krato-
wych - następna warstwa

m2

poz.12 m2 9,00
RAZEM 9,00

16
d.1.5

KNR 7-12
0214-02

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji kratowych m2

poz.12 m2 9,00
RAZEM 9,00
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Wolborska 7 nakładczy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

17
d.1.5 kalk. własna

Demontaż istniejących siatek przeciwgołębiowych, przeróbka i ponowny mon-
taż w sposób uniemożliwiający siadanie ptaków na papapecie

kpl.

11 kpl. 11,00
RAZEM 11,00

18
d.1.5 kalk. własna

Wykonanie siatek przeciwgołębiowych na oknach klatek schodowych w spo-
sób uniemożliwiający siadanie ptaków na papapecie (analogia do siatek już
zamontowanych)

kpl.

10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00

1.6 Zadaszenia balkonów ostatniej kondygnacji
19

d.1.6 analiza indy-
widualna

Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie daszku nad balkonem ostatniej
kondygnacji. W cenę wkalkulować pracę wszelkich materiałów i sprzętu po-
zwalających na wykonanie powyższego zadania.

kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

1.7 Wywóz gruzu wraz z kosztami utylizacji
20

d.1.7
KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.2*0,01 m3 0,48
RAZEM 0,48

21
d.1.7

 
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.20 m3 0,48
RAZEM 0,48

1.8 Uzupełnienie rury spustowej przy drzwiach do zsypu
22

d.1.8
KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej - rura spustowa
umocowana na ścianie przy wejściu do zsypu

m

3 m 3,00
RAZEM 3,00

1.9 Rusztowanie z czasem pracy
23

d.1.9
KNR 2-02
1604-07

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 40 m m2

poz.8 m2 958,23
RAZEM 958,23

24
d.1.9

KNR 2-02
1613-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 20 m

m2

poz.8 m2 958,23
RAZEM 958,23

25
d.1.9

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.8 m2 958,23
RAZEM 958,23

26
d.1.9

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19)

m-g

RAZEM 215,14
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Wolborska 7 nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Elewacja pólnocna

1.1 Roboty zabezpieczające
1

d.1.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien i drzwi folią polietylenową
obmiar  = 1,21*1,46*11+1,41*1,46*11+1,41*
1,06*11+1,7*0,46*11+1,41*1,46*11+1,11+
1,46*11+1,05*1,2+1,39*2,15 = 111,18 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2127 r-g/m2
r-g 23,6480 0,00000 0,00

-- M --
2* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego

0,3833 m2/m2
m2 42,6153 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0,0135 m-g/m2
m-g 1,5009 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Roboty zabezpieczające
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Wolborska 7 nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Roboty naprawcze
2

d.1.2
KNR 4-01
0701-04

Odbicie odparzonych tynków wyprawy elewa-
cyjnej na ścianie - przyjęto 5% powierzchni ele-
wacji
obmiar  = poz.8*0,05 = 47,91 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,23 r-g/m2
r-g 11,0193 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

3
d.1.2

ZKNR C-2
0101-08

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowa-
nie
obmiar  = poz.2 = 47,91 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1065 r-g/m2
r-g 5,1024 0,00000 0,00

-- M --
2* środek gruntujący CT 17

0,41 dm3/m2
dm3 19,6431 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,002 m-g/m2
m-g 0,0958 0,00000 0,00

5* wyciąg
0,0025 m-g/m2

m-g 0,1198 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

4
d.1.2

ZKNR C-2
0101-05 9901

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków
w tynkach ponad 5 do 10% powierzchni - po-
wyżej 20 do 36 m
obmiar  = poz.2 = 47,91 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0916*1,02^4=0,099151 r-g/m2
r-g 4,7503 0,00000 0,00

-- M --
2* szpachlówka do tynków CT 29

3,6 kg/m2
kg 172,4760 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,003 m-g/m2
m-g 0,1437 0,00000 0,00

5* wyciąg
0,0025*1,03^4=0,002814 m-g/m2

m-g 0,1348 0,00000 0,00

6* betoniarka
0,004 m-g/m2

m-g 0,1916 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

5
d.1.2

ZKNR C-2
0109-03 9901

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwo-
wych mineralnych na gotowym podłożu. Tynk
mineralny CT 137 faktura "kamyczek"; ściany
płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
- powyżej 20 do 36 m
obmiar  = poz.2 = 47,91 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5435*1,02^4=0,588302 r-g/m2
r-g 28,1855 0,00000 0,00

-- M --
2* tynk mineralny CT 137 - 1,5 mm

2,47 kg/m2
kg 118,3377 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0055*1,03^4=0,00619 m-g/m2
m-g 0,2966 0,00000 0,00

- 5 -
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Wolborska 7 nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* środek transportowy
0,0075 m-g/m2

m-g 0,3593 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Roboty naprawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Wolborska 7 nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Wymiana parapetów okiennych
6

d.1.3
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku - demontaż
parapetów w oknach klatki schodowej
obmiar  = (1,41+1,7)*11*0,35 = 11,97 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 3,5910 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

7
d.1.3

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = (1,41+1,7)*11*0,35 = 11,97 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 16,1595 0,00000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 14,7231 0,00000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt./m2

szt. 205,8840 0,00000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80
0,001 m3/m2

m3 0,0120 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,0958 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Wymiana parapetów okiennych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 7 -
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Wolborska 7 nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 Roboty malarskie
8

d.1.4
KNR 9-21
0106-02

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji  i
spodów płyt balkonowych wodą zimną
obmiar  = (8,38+7,12+0,27+1,99+2,88+8,85)*
34,55-poz.1+<ościeża>(1,21+1,41*3+1,7+
1,11+1,46*4*2+1,06*2+0,46*2)*11*0,20 =
958,23 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1*3=0,3 r-g/m2
r-g 287,4690 0,00000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

3 %(od R)
% 3,0000 0,00000 0,00

3* detergent
0,06 dm3/m2

dm3 57,4938 0,00000 0,00

-- S --
4* myjka ciśnieniowa

0,08 m-g/m2
m-g 76,6584 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

9
d.1.4

ZKNR C-2
0101-03

Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierz-
chni ścian spodów płyt  balkonowych
obmiar  = poz.8 = 958,23 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06*3=0,18 r-g/m2
r-g 172,4814 0,00000 0,00

-- M --
2* płyn CT 99

0,086 dm3/m2
dm3 82,4078 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,001 m-g/m2
m-g 0,9582 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

10
d.1.4

ZKNR C-2
0101-08

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowa-
nie
obmiar  = poz.8 = 958,23 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1065 r-g/m2
r-g 102,0515 0,00000 0,00

-- M --
2* środek gruntujący CT 17

0,41 dm3/m2
dm3 392,8743 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,002 m-g/m2
m-g 1,9165 0,00000 0,00

5* wyciąg
0,0025 m-g/m2

m-g 2,3956 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

11
d.1.4

KNR 0-33
0128-01
analogia

Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48- -
dwukrotne
Krotność = 2
obmiar  = poz.8 = 958,23 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,126*2=0,252 r-g/m2
r-g 241,4740 0,00000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa CAPAROL AmphiSilan

0,20*2=0,4 dm3/m2
dm3 383,2920 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

- 8 -
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jedn.

R M S

-- S --
4* środek transportowy

0,0004*2=0,0008 m-g/m2
m-g 0,7666 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 9 -
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Wolborska 7 nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 Kraty okienne
12

d.1.5
KNR 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do
trzeciego stopnia czystości konstrukcji krato-
wych (stan wyjściowy powierzchni B) - kraty
okienne
obmiar  = 1,21*1,46+1,41*1,46+1,41*1,46+
1,11*1,46+1,41*1,06 = 9,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,457 r-g/m2
r-g 4,1130 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

13
d.1.5

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych
obmiar  = poz.12 = 9,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0483 r-g/m2
r-g 0,4347 0,00000 0,00

-- M --
2* benzyna do ekstrakcji

0,124 dm3/m2
dm3 1,1160 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

14
d.1.5

KNR 7-12
0206-02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
poliwinylowymi konstrukcji kratowych
obmiar  = poz.12 = 9,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1275 r-g/m2
r-g 1,1475 0,00000 0,00

-- M --
2* farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego

stosowania
0,138 dm3/m2

dm3 1,2420 0,00000 0,00

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i
chlorokauczukowych ogólnego stosowania
0,01104 dm3/m2

dm3 0,0994 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,00000 0,00

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0027 0,00000 0,00

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0027 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

15
d.1.5

KNR 7-12
0206-02 z.sz.
1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
poliwinylowymi konstrukcji kratowych - następ-
na warstwa
obmiar  = poz.12 = 9,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1275*0,85=0,108375 r-g/m2
r-g 0,9754 0,00000 0,00

-- M --
2* farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego

stosowania
0,138*0,95=0,1311 dm3/m2

dm3 1,1799 0,00000 0,00

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i
chlorokauczukowych ogólnego stosowania
0,01104*0,95=0,010488 dm3/m2

dm3 0,0944 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,00000 0,00

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0027 0,00000 0,00

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0027 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
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Wolborska 7 nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
16

d.1.5
KNR 7-12
0214-02

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi
konstrukcji kratowych
obmiar  = poz.12 = 9,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1083 r-g/m2
r-g 0,9747 0,00000 0,00

-- M --
2* emalia poliwinylowa ogólnego stosowania

0,113 dm3/m2
dm3 1,0170 0,00000 0,00

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i
chlorokauczukowych ogólnego stosowania
0,00904 dm3/m2

dm3 0,0814 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,00000 0,00

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0027 0,00000 0,00

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0027 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

17
d.1.5 kalk. własna

Demontaż istniejących siatek przeciwgołębio-
wych, przeróbka i ponowny montaż w sposób
uniemożliwiający siadanie ptaków na papape-
cie
obmiar  = 11 kpl.

kpl.

-- M --
1* Demontaż istniejących siatek przeciwgołębio-

wych, przeróbka i ponowny montaż w sposób
uniemożliwiający siadanie ptaków na papape-
cie
1 kpl./kpl.

kpl. 11,0000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

18
d.1.5 kalk. własna

Wykonanie siatek przeciwgołębiowych na
oknach klatek schodowych w sposób uniemoż-
liwiający siadanie ptaków na papapecie (analo-
gia do siatek już zamontowanych)
obmiar  = 10 kpl.

kpl.

-- M --
1* Wykonanie siatek przeciwgołębiowych na

oknach klatek schodowych w sposób uniemoż-
liwiający siadanie ptaków na papapecie
1 kpl./kpl.

kpl. 10,0000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Kraty okienne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 26272 Użytkownik: LSM



Wolborska 7 nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.6 Zadaszenia balkonów ostatniej kondygnacji
19

d.1.6 analiza indy-
widualna

Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie
daszku nad balkonem ostatniej kondygnacji. W
cenę wkalkulować pracę wszelkich materiałów
i sprzętu pozwalających na wykonanie powyż-
szego zadania.
obmiar  = 4 kpl.

kpl.

-- M --
1* Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie

daszku nad balkonem ostatniej kondygnacji. W
cenę wkalkulować pracę wszelkich materiałów
i sprzętu pozwalających na wykonanie powyż-
szego zadania.
1 kpl./kpl.

kpl. 4,0000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Zadaszenia balkonów ostatniej kondygnacji
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Wolborska 7 nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.7 Wywóz gruzu wraz z kosztami utylizacji
20

d.1.7
KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 18 km
obmiar  = poz.2*0,01 = 0,48 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,39 r-g/m3
r-g 0,6672 0,00000 0,00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+17*0,02=1,06 m-g/m3
m-g 0,5088 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

21
d.1.7

 
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
obmiar  = poz.20 = 0,48 m3

m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 0,4800 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Wywóz gruzu wraz z kosztami utylizacji
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.
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1.8 Uzupełnienie rury spustowej przy drzwiach do zsypu
22

d.1.8
KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy
ocynkowanej - rura spustowa umocowana na
ścianie przy wejściu do zsypu
obmiar  = 3 m

m

-- R --
1* robocizna

0,9308 r-g/m
r-g 2,7924 0,00000 0,00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm

2,59 kg/m
kg 7,7700 0,00000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,024 kg/m

kg 0,0720 0,00000 0,00

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0,33 szt./m

szt. 0,9900 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0035 m-g/m
m-g 0,0105 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Uzupełnienie rury spustowej przy drzwiach do zsypu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.9 Rusztowanie z czasem pracy
23

d.1.9
KNR 2-02
1604-07

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości
do 40 m
obmiar  = poz.8 = 958,23 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,0906 r-g/m2
r-g 1 045,0456 0,00000 0,00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0161 m2/m2
m2 15,4275 0,00000 0,00

3* płyty komunikacyjne długie
0,0004 m2/m2

m2 0,3833 0,00000 0,00

4* płyty komunikacyjne krótkie
0,0003 m2/m2

m2 0,2875 0,00000 0,00

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00001 m3/m2

m3 0,0096 0,00000 0,00

6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0,0002 m3/m2

m3 0,1916 0,00000 0,00

7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00001 m3/m2

m3 0,0096 0,00000 0,00

8* haki do muru
0,012 kg/m2

kg 11,4988 0,00000 0,00

9* drut stalowy okrągły 3 mm
0,009 kg/m2

kg 8,6241 0,00000 0,00

10* maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
0,003 m2/m2

m2 2,8747 0,00000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
12* rusztowanie rurowe

0,309 m-g/m2
m-g 296,0931 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

24
d.1.9

KNR 2-02
1613-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach ze-
wnętrznych przyściennych wysokości do 20 m
obmiar  = poz.8 = 958,23 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0028 r-g/m2
r-g 2,6830 0,00000 0,00

-- M --
2* rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy)

0,0005 m/m2
m 0,4791 0,00000 0,00

3* zaciski stalowe ocynkowane do łączenia prze-
wodów
0,0002 szt./m2

szt. 0,1916 0,00000 0,00

4* bednarka ocynkowana 20x3 mm
0,0002 kg/m2

kg 0,1916 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* rusztowanie

0,0008 m-g/m2
m-g 0,7666 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

25
d.1.9

NNRNKB 202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach ze-
wnętrznych
obmiar  = poz.8 = 958,23 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0319 r-g/m2
r-g 30,5675 0,00000 0,00

-- M --
2* siatka

0,1405 m2/m2
m2 134,6313 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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26
d.1.9

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(poz.:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,1
9)

m-g

-- S --
1* rusztowanie

903,577204/(0,84*5)=215,14 m-g
m-g 215,1400 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Rusztowanie z czasem pracy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Elewacja pólnocna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

VAT [V] 8% od ((R+M+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
Właściciel  firmy  (lub Wspólnicy) ............................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
z siedzibą w ................................................... przy ul. ............................................................................. 
 
................................................................................................................................................................... 
 
oświadcza, że: 
 

- zapoznał się warunkami zamówienia określonymi w SWIZ i akceptuje je bez zastrzeżeń oraz 
uważa się za związanych ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia; 

- zapoznał się z warunkami umowy i zobowiązuje się zawrzeć ją na tych warunkach w terminie 
do czternastu dni od daty zawiadomienia o wygraniu przetargu, pod rygorem utraty wadium; 

- do wykonania zamówienia zobowiązuje się używać materiałów zgodnie z art. 10 ustawy 
Prawo Budowlane i ujętych w kosztorysie ofertowym i projekcie budowlanym. 

 
Podpis oferenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
Właściciel  firmy  (lub Wspólnicy) ............................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................... 
 
z siedzibą w ................................................... przy ul. .............................................................................. 
 
................................................................................................................................................................... 

 
Oświadcza, że  
zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu zamówienia i przedmiarem, do których nie wnosi 
uwag i w złożonej ofercie (kosztorysie ofertowym) gwarantuje kompletność i prawidłowość wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i projektem budowlanym. 

 
 
Łódź, dnia ......................... 20……r. 

 
 

Podpis oferenta 
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PROJEKT 
 

Załącznik nr 4 
U m o w a      Nr .............. /……/2019 

 
zawarta w dniu … w Łodzi, pomiędzy Łódzką Spółdzielnią Mieszkaniową w Łodzi ul. Jaracza 77/79, działającą w oparciu o wpis do KRS nr 36887, 
której został nadany nr NIP 724 000 3734 i nr REGON 000 48 7060 
reprezentowaną przez: 
1. Katarzyna Pawłowska – Z – cę Prezesa ds. ekonomicznych – Głównego Księgowego 
2. Adama Rybackiego – Z-cę  Prezesa ds. technicznych  
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym 
a   
…, zamieszkałym w … przy ul. … (kod pocztowy …), prowadzącym działalność pod nazwą … z siedzibą w …. przy ul. …, w oparciu o wpis do CEDG, 
posiadającym nr … i nr REGON … zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą została zawarta umowa o treści następującej: 
 

§ 1. 
 

Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont polegający na … w budynku mieszkalnym przy ul. … zgodnie z ze SWIZ,  
projektem budowlanym oraz kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  
Zakres robót polega na: 

- ………………. 
- ………………. 
 

                   
§ 2. 

 
1. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilość prac związanych z wykonywaniem robót określonych w § 1umowy, zawarte zostały w projekcie budowlanym i 

kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
2. Wszystkie materiały potrzebne do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy dostarczy Wykonawca. 

 
§ 3 

 
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień …. 2019r. 
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień …. 2019r. 

 
§ 4. 

 
1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w dacie najpóźniej rozpoczęcia robót. 
2. Na wniosek Wykonawcy może nastąpić wcześniejsze rozpoczęcie robót niż ustalone w umowie. Wcześniejszy termin rozpoczęcia robót zostanie 

ustalony w protokóle wprowadzenia na roboty i nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku wcześniejszego wprowadzenia na roboty czas trwania 
robót ulega skróceniu o czas ich wcześniejszego rozpoczęcia. 

3. Zmiana terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 2 wymaga aneksu do umowy. 
 

§ 5. 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy w nieodpłatne używanie pomieszczenie socjalne dla pracowników wykonujących zlecone 
prace. Za ewentualne szkody powstałe przy korzystaniu z tego pomieszczenia odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Na wykonawcy ciąży 
obowiązek przywrócenia pomieszczenia socjalnego do stanu poprzedniego, określonego w protokóle przekazania. 

2. Za zużycie wody rozliczenie nastąpi na podstawie wskazań wodomierzy po zakończeniu robót. 
3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego robót. 

 
§ 6. 

 
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy za roboty określone w § 1 i 2 umowy będzie wynagrodzenie ryczałtowe, 

całkowite i niezmienne ustalone w kwocie ogółem netto … zł + ….% VAT (lub 23% VAT), tj. ogółem brutto …. zł (słownie zł:  ….).  
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wartość materiałów, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy. 

 
§ 7. 

 
1.  Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie … tel. ….  Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy 

z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami i jest upoważniony do odbioru robót w imieniu Zamawiającego. 
2.   Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie …, tel. ….. 

 
§ 8. 

 
1.    Wykonawca w dniu zawarcia umowy oraz przez cały okres umowy winien posiadać polisę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej 

  oraz od następstw  nieszczęśliwych wypadków o wartości …. zł. 
2.   Ubezpieczeniu podlegają w szczególności – odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących 

pracowników i osób trzecich a  powstałych w związku z prowadzonymi pracami, jak również  szkody powstałe w mieniu Zamawiającego, jak i w 
mieniu osób zamieszkujących lub wynajmujących lokale użytkowe w budynku przy ul. ….  oraz z mieniu osób trzecich. 

3.      Wykonawca za szkody, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ponosi odpowiedzialność do wysokości pełnej szkody. 
  

§ 9. 
 

1. Materiały używane do wykonania przedmiotu umowy, o których mowa w § 2 ust. 2 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dopuszczonym do 
obrotu i stosowania  w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 

2. Materiały ujęte w kosztorysie nie mogą być zamieniane w trakcie budowy na inne substytuty bez zgody Zamawiającego. 
3. Materiały winny być dostarczane na budowę w oryginalnych opakowaniach, umożliwiających Zamawiającemu sprawdzenie zgodności ich  użycia z 
     materiałami wymienionymi w kosztorysie ofertowym. 
4. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w stosunku do podstawowych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
    aprobatą techniczną wraz z oświadczeniem o ich zastosowaniu do wykonania niniejszej umowy. 
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§ 10. 
 

1. Wykonawca zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu zamówienia i w podpisanej umowie gwarantuje kompletność i poprawność wykonania 
robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy własnym staraniem i z materiałów własnych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz 
sztuki budowlanej, z należytą starannością na warunkach określonych niniejszą umową, projektem technicznym i złożoną ofertą. 

 
§ 11. 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć swoje mienie i materiały znajdujące się na terenie budowy własnym staraniem i na własny koszt oraz 

zapewnić warunki bezpieczeństwa osób trzecich. 
2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie uporządkowanym, nie będzie używał ciągów pieszych do celów 

transportowych, a odpady i śmieci z terenu budowy będzie usuwał na własny koszt do własnych pojemników. 
 

§ 12. 
 

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 
1. Zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montażu dla dostarczonych przez siebie materiałów i urządzeń, 
2. Informowania 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. 
3. Informowania Zamawiającego niezwłocznie o konieczności wykonania prac niezbędnych polegających na zabezpieczeniu robót. Zgodą 

Zamawiającego na ich wykonanie jest wpis inspektora nadzoru do dziennika budowy lub spisanie protokołu konieczności, które stanowi 
podstawę do sporządzenia aneksu do umowy.  

4. Informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem   
2 dni, jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, to zobowiązany jest odkryć lub wykonać otwory niezbędne do 
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, 

5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu 
poprzedniego. 

 
§ 13. 

 
1. W ramach zabezpieczenia należytego wykonania robót przewidzianych umową zostanie zatrzymana kwota w wysokości 4% wynagrodzenia 

ogółem brutto określonego w § 6 ust. 1 jako kaucja gwarancyjna.  
2.    Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 § 13 zostanie zwrócone po upływie gwarancji i po spisaniu bezusterkowego protokółu odbioru 
        gwarancyjnego.  

 
§ 14. 

 
1. Strony postanawiają, że za nie dotrzymanie warunków określonych w § 10 i terminu określonego w § 3 ust. 2 formę odszkodowania  stanowią kary 
    umowne. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) Za opóźnienie w wykonaniu określonych w umowie robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia ogółem netto ustalonego w § 6 ust. 1 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 ogółem netto 
ustalonego w § 6 ust. 1 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 do 10% wynagrodzenia 
ogółem netto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy bez potrzeby wykazywania szkody. Procent wysokości kar umownych strony uzgodnią w 
protokóle odbioru końcowego. 

d) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy stanowiące 10% wynagrodzenia ogółem netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 
umowy, z zastrzeżeniem, iż ten zapis nie dotyczy sytuacji, o której mowa w § 20 tiret 1 ÷ 4 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości  10% 
wynagrodzenia ogółem netto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy za roboty określone w § 1 i § 2. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych, o których mowa w ust.1 § 14 niniejszej umowy z faktury    końcowej 
Wykonawcy bez potrzeby wykazywania szkody. 

4. Zamawiający może odstąpić od naliczania kar o których mowa w § 14 ust. 1 a i b w przypadku gdy opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy. 

5.Zamawiający zachowuje prawo do odszkodowania za szkodę na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość kar umownych. 
 

§ 15. 
 

1.   Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru robót. 
2.  Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór robót w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu  gotowości do odbioru zawiadamiając 

o tym Wykonawcę. 
3. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

3.1. Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 
3.2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) Jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania robót zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 
zgodnie z zapisem § 14 ust. 1 pkt. „c” tj. do 10% wartości wynagrodzenia ogółem netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy w tym 
przypadku Zamawiający zachowuje uprawnienia, o których mowa w § 16 umowy; 

b) Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie robót zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 
przedmiotu odbioru po raz drugi. 

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia     dokonane w toku  odbioru, jak też   terminy 
wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad  – przez  dokonanie wpisu w   dzienniku 
budowy  oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio   robót jako wadliwych. 

6. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie. 
7. Zamawiający może zgłosić do protokółu decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad. 
 

§ 16. 
 

1. Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji,  której udzielenie potwierdzi w formie pisemnej oraz z tytułu 
rękojmi na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego. 
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2. Termin gwarancji wynosi …. od daty podpisania protokółu bezusterkowego odbioru końcowego dla robót wykonanych w pełnym zakresie 
określonym w § 1 umowy. 

3. Termin rękojmi rozpoczyna bieg po zakończeniu terminu gwarancji. 
 

§ 17. 
 

1. Strony postanawiają, że zapłata za wykonanie robót zakończonych zgodnie z § 3 ust. 2 nastąpi na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu 
i odbiorze robót. 

2. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół bezusterkowy odbioru końcowego robót podpisany przez inspektora nadzoru 
Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy. 

 
§ 18. 

 
Wykonawca wystawi fakturę w terminie do 30 dni od daty odbioru wykonanej pracy. 

 
§ 19. 

 
Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 21 dni po dostarczeniu jej wraz z protokółem odbioru końcowego oraz dokumentami o których 
mowa w § 9 ust. 4 na wskazane przez Wykonawcę na wystawionej fakturze konto bankowe.  

 
§ 20. 

 
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; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach, 

– Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
– Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
– Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu dwóch tygodni od daty rozpoczęcia robót pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie, 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
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. 

 - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w sposób gwarantujący prawidłową ich kontynuację. 
 

§ 21. 
 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej 
zmiany. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Zamawiający oświadcza, iż postanowienia niniejszej umowy w tym warunki finansowe stanowią tajemnicę handlową firmy i nie mogą być ujawniane 
osobom trzecim. 

§ 22. 
 

Umowa niniejsza ma charakter poufny. Jej treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia 16.04.1993r o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47, poz. 211). Strony zobowiązują się do zachowania jako poufnych wszelkich informacji, bez względu na ich nośniki 
– jakie uzyskają od siebie względnie innych osób związanych z wykonaniem niniejszej umowy. Postanowienia tego punktu nie dotyczą prawnego 
obowiązku udzielenia niezbędnych informacji organom administracji rządowej lub samorządowej oraz osobom uczestniczącym w wykonaniu umowy, 
jednakże wszelkim podmiotom, w tym również pracownikom obu stron, udostępnione będą tylko te fragmenty umowy, które wiązać się będą z 
wykonywanymi przez nich czynnościami w związku z realizacja niniejszej umowy. 

 
§ 23. 

 
Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla  siedziby Zamawiającego. 

 
§ 24. 

 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy. 

 
§ 25. 

 
Załącznikami do umowy są: 
1. Nr 1 – oferta Wykonawcy 
2. Nr 2 – … 
i stanowią jej integralną część. 
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