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Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

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

/pieczęć Wykonawcy/ 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą  
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM MAZOVIA W SIEDLCACH – 
ETAP II: Wykonanie wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej budynku” 

 

1.1.1.1. Zamawiający:  
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła WyŜsza, ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce. 

  
2.2.2.2. Ofertę przetargową składa Wykonawca: 

Nazwa Wykonawcy: 

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

Adres: 

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

Tel. …………………….…… fax. ……………………………… NIP …………………...……… 

REGON ………………… adres poczty elektronicznej ………………………………...…………. 

e-mail ………………………………… 

nazwa podstawowego banku, nr konta: 

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

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

3.3.3.3. W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w  trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 

COLLEGIUM MAZOVIA W SIEDLCACH – ETAP II: Wykonanie wymiany zewnętrznej 

stolarki okiennej i drzwiowej budynku” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie 

z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:   

Całkowita ofertowa cena wykonania przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem VAT, wynosi:  

cena netto ……………………………………………………………………………….. zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………, 00/100),  

powiększoną o podatek VAT w wysokości …………………………………………………… zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………, 00/100),  

co stanowi cenę brutto ……………………………………………………………………… zł 

(słownie: ………………………………………………………………..............………, 00/100). 

Na cenę całkowitą składa się zestawienie całkowitego kosztu zadania. 
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4.4.4.4. Na powyŜsze roboty udzielamy gwarancji jakości wykonanych robót (min. 3 lata) ……… lat(a). 

5.5.5.5. Oświadczam, Ŝe Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie od daty 

podpisania umowy, tj. do dnia ………………………………………………………….……… 

6.6.6.6. Oświadczenia dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

1) Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z terenem przyszłych robót, specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz 

przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

2) Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 

dni od upływu terminu składania ofert. 

3) Potwierdzamy, iŜ nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego 

postępowania. 

4) Nie znajdujemy się w sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie 

publiczne w rozumieniu art. 24 Pzp. 

5) Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 Pzp 

i przedstawiamy wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. 

6) Oświadczamy, Ŝe załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy 

został przez nas zaakceptowany bez zastrzeŜeń, a warunki zostały przez nas zaakceptowane 

oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty  i zobowiązujemy się 

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

7) Oświadczmy, Ŝe materiały, urządzenia oraz wyposaŜenie będące podstawą do wyliczenia 

oferowanej przez nas ceny będą posiadały parametry nie gorsze niŜ wskazane w dokumentacji 

projektowej.  

7.7.7.7. Oferta została złoŜona na …… stronach,  kolejno ponumerowanych od nr …… do nr ….. 

(wraz z załącznikami). 

8.8.8.8. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum 

zarządzanego (niepotrzebne skreślić) przez  

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

 
9.9.9.9. Nazwisko i imię: ……………………………………………………….. osoby upowaŜnionej 

do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu: ………………………………………… 

10.10.10.10. Adres Wykonawcy, na który naleŜy kierować korespondencję w trakcie postępowania: 

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

Numer telefonu: ..................................; numer faksu: …………..; e-mail ……………………….. 

11.11.11.11. Oświadczamy, iŜ tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
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nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania 

stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach: (podać strony Oferty) ................................... - 

dołączone do oferty w oddzielnej kopercie. 

12.12.12.12. Deklarujemy, Ŝe wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są 

kompletne, prawdziwe i rzetelne. 

13.13.13.13. Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za 

pośrednictwem faksu lub poczty e-mail oraz przyjmujemy do wiadomości, Ŝe potwierdzeniem 

odbioru tej informacji będzie dowód transmisji danych z faksu lub potwierdzenie wysłania 

informacji pocztą elektroniczną. 

14.14.14.14. Dokumenty-załączniki. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

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

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

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

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

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

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

 

 

Miejsce i data............................................ Imię……………………… Nazwisko………………….….. 

 

Podpis  .................................................................................................................. 

podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 

............................................................ 
/pieczęć Wykonawcy/ 
 

OŚWIADCZENIE 
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ART. 22 UST. 1) 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego o nazwie: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM MAZOVIA 

W SIEDLCACH – ETAP II: Wykonanie wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej 

budynku” oraz po zapoznaniu się przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity - Dz.U.2010.113.759 późn. zm.), świadom odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń (art. 297 i 305 k.k), niniejszym oświadczam, Ŝe zgodnie z art. 

22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca którego reprezentuję spełnia warunki 

udziału w zakresie:  

   

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia,  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,  

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej  

  

  

 

 

 

 

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

miejscowość, data            podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionych 
do reprezentowania Wykonawcy  

  
Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
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Załącznik nr 3  

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

/pieczęć Wykonawcy/ 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW 
DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o nazwie: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM MAZOVIA 
W SIEDLCACH – ETAP II: Wykonanie wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej 
budynku” oraz po zapoznaniu się przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity - Dz.U.2010.113.759 późn. zm.), świadom odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń (art. 297 i 305 k.k), oświadczam(y), Ŝe Wykonawca którego 
reprezentuję:  
 
nie podlega(my) wykluczeniu z postępowania o udzielenie w/w zamówienia na podstawie art. 24 ust. 
1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

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

miejscowość, data                   podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionych 
do reprezentowania Wykonawcy  
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Załącznik nr 4 

WZÓR 

Umowa nr ............  

 

Na wykonanie „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM MAZOVIA W 

SIEDLCACH – ETAP II: Wykonanie wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej budynku”  

Zawarta w dniu .......................................... w Siedlcach pomiędzy:  

Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołą WyŜszą, ul. Sokołowska 161; 08-110 Siedlce. 

NIP 821-21-02-933; REGON 711643331 

Zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez mgr inŜ. Mariusza 

Szabłowskiego – Kanclerza Uczelni 

a 

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

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

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

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

§ 1 

1. Zamawiający w wyniku przeprowadzonego przetargu powierza, a Wykonawca przyjmuje do 

realizacji zadanie inwestycyjne pn.: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM 

MAZOVIA W SIEDLCACH – ETAP II: Wykonanie wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i 

drzwiowej budynku”. Zakres obejmuje kompleksową realizację prac związanych z dociepleniem 

ścian zewnętrznych i stropodachu.  

2. Rzeczowy zakres robót opisany został w projekcie budowlanym, SIWZ, stanowiących części 

składowe niniejszej umowy. Przedmiary robót maja charakter pomocniczy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektami branŜy 

sanitarnej, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, kosztorysem ofertowym, 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami 

oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 

4. Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z dokumentami, o których mowa w ust. 2 i uznaje je za 

kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu mają słuŜyć oraz przyjmuje w/w dokumenty za 

podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

§ 2 

Wykonawca potwierdza, iŜ przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyŜszej 

staranności, dokonał wizji lokalnej terenu budowy oraz zna istniejący stan faktyczny.  
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§ 3 

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień przekazania placu budowy. 

2. Zakończenie robót nastąpi 30.11.2013 r., za termin zakończenia robót uwaŜa się datę odbioru 

końcowego przedmiotu umowy oraz podpisanie protokołu końcowego odbioru. 

3. Realizacja zamówienia zobligowana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie i uzaleŜniona od otrzymania poŜyczki, jeŜeli środki nie 

zostaną przyznane Zamawiającemu zamówienie nie będzie realizowane. 

§ 4 

1. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie mgr inŜ. arch. Mariusza 

Szabłowskiego uprawnienia budowlane nr Wa-144/91 - architektoniczne i powierza mu 

czynności określone w art. 25 i 26 Prawa budowlanego w zakresie robót objętych niniejszą 

umową. 

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ............................................................................... 

uprawnienia budowlane nr .......................................................................................................................... . 

 

§ 5 

1. Zamawiający wskaŜe Wykonawcy źródła poboru energii elektrycznej i wody do celów robót. 

2. Zamawiający przekaŜe na czas budowy miejsce na organizację zaplecza socjalno – technicznego 

budowy. 

§ 6 

1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w naleŜytym porządku, 

w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował wszelkie narzędzia 

pomocnicze, zbędne materiały i usuwał odpady oraz śmieci na własny koszt.  

2. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów 

przeciwpoŜarowych. Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zatrudnić pracowników 

przeszkolonych pod względem BHP, a takŜe z aktualnymi badaniami dopuszczającymi do pracy 

na wysokości. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku 

ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników i osób trzecich, a pozostałych w związku z prowadzonymi robotami, 

w tym takŜe ruchem pojazdów mechanicznych.  

4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ubezpieczenie od odpowiedzialności za powstałe 

ewentualne szkody wymienione w pkt. 1 i 2. 

5. Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
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6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 

gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy dzień 

zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.  

b. W przypadku zwłoki w wykonaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości robót za kaŜdy dzień zwłoki. 

c. JeŜeli zwłoka w wykonaniu umowy przekroczy 10 dni, Zamawiający moŜe od umowy odstąpić 

zachowując prawo do kary umownej. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a. za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, o którym mowa w § 3 i w wykonaniu obowiązków, 

o których mowa w § 5 w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy dzień 

zwłoki, 

3. Zamawiający  zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 

uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeŜonych kar umownych do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody.  

§ 7 

1. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie wymagane dokumentacją, materiały ponosząc 

za nie pełną odpowiedzialność.  

2. Materiały, o których mowa w pkt 1 muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo 

budowlane oraz wymogom jakościowym.  

3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na Ŝądanie Inspektora Nadzoru okazać, w stosunku do 

wskazanych materiałów, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą albo aprobatą 

techniczną. Atesty i certyfikaty naleŜy przekazać Zamawiającemu. 

4. Przy zakupach materiałowych, a takŜe zmianach materiałów w stosunku do dokumentacji 

Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 

5. Termin rękojmi i gwarancji wynosi 36 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru 

końcowego. 

6. Na poczet gwarancji Zamawiający wstrzyma kaucję gwarancyjną w wysokości 5 % wartości robót 

netto. WyŜej wymieniona kwota zostanie potrącona z faktury za wykonane roboty.  

7. Kaucja zostanie wypłacona po upływie jednego roku i protokolarnym stwierdzeniu braku usterek. 

8. Wykonawca udzieli serwisu pogwarancyjnego na wykonane zamówienie na okres 36 miesięcy. 

Termin naprawy nie moŜe przekroczyć 48 godzin. 
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§ 8 

1. Strony ustalają, Ŝe za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie 

ryczałtowe wykonanych i odebranych robót. 

2. Wynagrodzenie to ustala się na podstawie oferty Wykonawcy  

na kwotę netto ……………………………………………………………………………….. zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………, 00/100),  

powiększoną o podatek VAT w wysokości …………………………………………………… zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………, 00/100),  

co stanowi kwotę brutto ……………………………………………………………………… zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………, 00/100). 

3. W przypadku wystąpienia większej ilości robót, niŜ pierwotnie przewidzianych w kosztorysie 

ofertowym, rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym. W przypadku konieczności 

wykonania robót dodatkowych nieobjętych zakresem umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich 

realizacji w ramach odrębnego zamówienia, a rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym 

wykonanym metodą szczegółową przez Wykonawcę i sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru 

przy zastosowaniu wskaźników kalkulacyjnych wskazanych w ofercie.  

4. Wykonawca ma obowiązek zgłaszania robót do odbioru częściowego ulegających zakryciu. 

Odbiór tych robót zostaje potwierdzony wpisem do dziennika budowy przez przedstawiciela 

zamawiającego. 

5. Wartość całkowita przedmiotu umowy, nie będzie waloryzowana w okresie realizacji umowy. 

Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje całość kosztów robót i innych wydatków 

niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy wraz z jego przekazaniem do uŜytku na 

warunkach określonych niniejszą umową. 

6. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, płatne po częściowym odbiorze robót 

potwierdzonym protokołem częściowym odbioru robót i przedłoŜeniu faktur przejściowych. 

Uiszczone po spełnieniu łącznie następujących warunków:  

1) przedłoŜeniu podpisanego protokołu odbioru końcowego,  

2) przedłoŜeniu faktury końcowej. 

7. Protokół częściowego odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy (robót), na 

podstawie elementów zestawionych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, który przygotuje 

Wykonawca. Protokół musi być podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

i zatwierdzony przez Zamawiającego. 
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8. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę w fakturze rachunek 

bankowy, w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z zatwierdzonym 

protokołem odbioru robót. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 2. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót 

objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w 

tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy, a takŜe oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć 

wpływ na koszty. 

10. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moŜe być 

podstawą do Ŝądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2 niniejszego 

paragrafu. 

11. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury 

VAT. 

§ 9 

1. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą VAT na podstawie 

protokołu końcowego odbioru robót.  

1.a. Rozliczenie nastąpi za faktycznie wykonane roboty według obmiarów z natury, 

uwzględniając ceny jednostkowe z ofert wykonawcy. 

2. Zapłaty będą dokonywane przelewem na konto Wykonawcy: 

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

3. Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada Numer Identyfikacji Podatkowej 821-21-02-933. 

4. Strony postanawiają, Ŝe z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak teŜ terminy na usunięcie stwierdzonych przy 

odbiorze wad i usterek.  

5. Zamawiający określi termin przeglądu technicznego przed upływem rękojmi oraz termin 

usunięcia usterek. 

§ 10 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie 

pod rygorem niewaŜności.  

2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych 

postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeŜeli przy ich uwzględnieniu naleŜałoby 

zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, Ŝe konieczność 

wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili 

zawierania umowy.  
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§ 11 

1. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy bez konsekwencji finansowych w razie wystąpienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym 

lub Zamawiającego, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

2. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w pakt 1 moŜe nastąpić w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca moŜe 

Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu faktycznie wykonanego zakresu robót. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Wykonawca przerwał realizację 

robót i przerwa ta trwa dłuŜej niŜ 14 dni.  

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa 

budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  

§ 13 

Umowę niniejszą sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla kaŜdej ze stron. 

 

 
 
Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy: 

1. Oferta przetargowa na „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM 
MAZOVIA W SIEDLCACH – ETAP II: Wykonanie wymiany zewnętrznej stolarki 
okiennej i drzwiowej budynku” 

2. .……………………………………………………………………………………………... 

3. ……………………………………………………………………………………………... 

4. ……………………………………………………………………………………………... 

5. ……………………………………………………………………………………………... 

 

 

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

WYKONAWCA lub upełnomocniony              ZAMAWIAJĄCY 

Przedstawiciel Wykonawcy     
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Załącznik nr 5 

............................................................ 
/pieczęć Wykonawcy/ 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
DOTYCZĄCE UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM MAZOVIA W SIEDLCACH – ETAP 
II: Wykonanie wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej budynku” 
 
Oświadczam, Ŝe: 
 
A. Całość zamówienia wykonamy samodzielnie i Ŝadnej części nie powierzamy 
podwykonawcom* 
 
B. Część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom* 
 

Lp Rodzaj i zakres powierzonych prac 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 

*- niepotrzebne A lub B skreślić 

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

miejscowość, data                   podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionych 
do reprezentowania Wykonawcy  
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Załącznik nr 6 

 
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT  

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM MAZOVIA W SIEDLCACH – ETAP 
II: Wykonanie wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej budynku” 
 
Nazwa i adres  Wykonawcy ………………………………………………………………………. 

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

 
Uwaga: 
Do wykazu naleŜy załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone oraz wykaz robót wykonanych niezgodnie 
z umową wadliwie, nieterminowo itp, w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność 
z oryginałem” lub oświadczenia wykonawcy.  
 

Lp. 
Nazwa i miejsce realizacji 

(podać adres, tel.) 
Wartość 

zamówienia brutto 

Terminy 
wykonania 

od dnia do dnia 

Przedmiot 
zamówienia 

     

     

     

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

miejscowość, data                    podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionych 
do reprezentowania Wykonawcy  
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Załącznik nr 7 

WYKAZ OSÓB 

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć 
w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu 
wykonywanych przez nie czynności  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

Nazwa i adres  Wykonawcy ………………………………………………………………………. 

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

 

Proponowana rola 
realizacji 

zamówienia/zakres 
wykonywanych 

czynności 

Imię 
i nazwisko 

 
Rodzaj wymaganych 

uprawnień 

 
Numer 

uprawnienia 

Kwalifikacje zawodowe 
Wykształcenie 
Doświadczenie 

 

 

    

 

 

    

     

 

Uwaga:  naleŜy załączyć informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

Oświadczam równieŜ, osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia. 

 

 

 

..................................................      ……………………………………………. 
(miejscowość, data)            podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 8 

…….................................... 
  (pieczęć Wykonawcy) 

 

LISTA PODMIOTÓW NALEśĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/ 
INFORMACJA O TYM, śE WYKONAWCA NIE NALEśY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM MAZOVIA W SIEDLCACH – ETAP 
II: Wykonanie wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej budynku” 
 

znak sprawy:  

Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.): 

1) składamy listę podmiotów, razem z którymi naleŜymy do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o Ochronie Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. nr 50 
poz. 331 z późn. zm.) 

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1   

2   

3   

 

....................................... 
           (miejscowość, data)          

…................................................................... 
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionych  
do reprezentowania Wykonawcy  

 

 
2) informujemy, Ŝe nie naleŜymy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5  

 
....................................... 
           (miejscowość, data)          

........................................................................ 
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionych 
do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 9 
 
 

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT 

Sporządzona w dniu ……………………………………………. 

1. Zamawiający 
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła WyŜsza, ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce 

2. Wykonawca 
……………………………………………………………………………………………………

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

3. Umowa (nr, z dnia): …………………………….………………………………….………… 
 
4. Przedmiot umowy:  
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM MAZOVIA W SIEDLCACH – ETAP 
II: Wykonanie wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej budynku” 
 
5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji, 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………  

6. Data odbioru końcowego: dzień… miesiąc …. rok 
 
7. Ogólne warunki gwarancji jakości 
1) Wykonawca oświadcza, Ŝe objęty niniejszą karta gwarancyjną przedmiot gwarancji został 

wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, umową, dokumentacją projektową, 
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi. 

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość 
uŜytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót. 

3)  Okres gwarancji wynosi ……… miesięcy, licząc od daty wystawienia świadectwa przejęcia  – dla 
urządzeń w zakresie wynikającym z kart gwarancyjnych producenta załączonych do dokumentów 
odbioru, jednakŜe okres gwarancji dla wszystkich urządzeń nie moŜe być krótszy niŜ ….. miesięcy  

4) W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych 
po odbiorze końcowym. 

5) Ustala się poniŜsze terminy usunięcia wad: 
a. Jeśli wada uniemoŜliwia zgodne z obowiązującymi przepisami uŜytkowanie obiektu - 

natychmiast, 
b. W pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokóle spisanym przy udziale 

obu stron, 
c. Usunięcie wad powinno być potwierdzone protokolarnie. 

6) W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót na 
nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót lub usunięcia wad. 

7) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłuŜeniu o czas, w ciągu którego wskutek 
wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać. 

8) Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 
a. siły wyŜszej pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski Ŝywiołowej . 
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b. normalnego zuŜycia obiektu lub jego części, 

c. szkód wynikłych z winy uŜytkownika, a w szczególności konserwacji i uŜytkowania budowli 
w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i uŜytkowania. 

8.  W celu umoŜliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia 
Zamawiający/UŜytkownik zobowiązuje się do przechowywania otrzymanej w dniu odbioru 
dokumentacji powykonawczej i protokołu przekazania obiektu do uŜytkowania. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac 
podczas usuwania wad. 

10. Wykonawca, niezaleŜnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu 
rękojmi. 

 

Warunki gwarancji podpisali: 

Udzielający gwarancji jakości przedstawiciel Wykonawcy: 

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

Przyjmujący gwarancję jakości przedstawiciele Zamawiającego: 

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

 

Dnia...................................         .......................................................................... 
pieczątki i podpisy upowaŜnionych przedstawicieli Wykonawcy 

 
 


