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Starachowice, dnia 07.12.2021 r. 

 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI EKOMUZEUM 

IM. JANA PAZDURA W STARACHOWICACH 
Ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice 

 
zaprasza do złożenia oferty na  

„Malowanie wnętrza budynku Hali Lejniczej II.” 
 

2. INFORMACJE NIEZBĘDNE DO PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY: 
1) opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje malowanie ścian budynku i konstrukcji kratowych . 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego 
zaproszenia: „Specyfikacja zamówienia”. 
Kody CPV: 
45442100-8 Roboty malarskie  
 

2) terminy wykonania zamówienia: planowany termin zakończenia robót maksymalnie do 
31.01.2022 r.  
 

3) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z wykonawcami: 
a) Przy użyciu poczty elektronicznej.  
b) Osoba do kontaktu: Marek Żelazko – Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego, 

email: marek.zelazko@ekomuzeum.pl; tel. 789 730 089  
 

4) termin związania ofertą: 
30 dni.  
 

5) opis sposobu przygotowywania ofert:  
Wykonawca złoży ofertę w formie pisemnej lub dokumentowej zgodnie z treścią formularza 
ofertowego – załącznik nr 3.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych. 
 

6) miejsce oraz termin składania ofert: 
Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach, ul. 
Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice, budynek biura I piętro, Dział zamówień publicznych 
i administracji lub na  adres email: marek.zelazko@ekomuzeum.pl  w terminie do 
15.12.2021 r. do godziny 14:00. 
 

7) opis sposobu obliczenia ceny:  
Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie oferty wszelkie elementy wymagane w 
ogłoszeniu, pozwalające na prawidłowe pod względem technicznym wykonanie zamówienia. 
Cena podana na ofercie ma charakter ryczałtowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 
 

8) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
 Cena 100% 
 

9) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:  



 

 
Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach 

Ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice, Regon 292650289, NIP 664-19-43-885 
Tel/fax 41 275 40 83, mpt@ekomuzeum.pl, www.ekomuzeum.pl 

 

 

    
Oznaczenie sprawy: A.26.14.2021 

 

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od 130.000,- zł  

 

St
ro

na
2 

Wykonawca zobowiązany będzie podpisać umowę w miejscu i czasie wskazanym przez 
Zamawiającego. Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy 
z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 
Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących 
załącznik nr 2. 

10) Informacje dodatkowe: 
a) Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji z wykonawcami po 

złożeniu ofert. Negocjacje nie mogą prowadzić do udzielenia zamówienia na 
warunkach gorszych niż określone w ofercie wykonawcy. 

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego 
etapie bez podania przyczyny. 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawienia postępowania bez wyboru oferty 
bez skutków prawnych oraz finansowych 

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą. 
e) Niniejsze  ogłoszenie nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w 

rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 
f) Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia. 
g) Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferenta, nie przewiduje 

się postępowania  odwoławczego w sprawie  decyzji o wyborze oferenta,  odrzucenia 
oferty lub zakończenia postępowania bez jego wyboru. 

11) Klauzula informacyjna RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że  
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Muzeum Przyrody i Techniki 

Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach  z siedzibą w Starachowicach przy 
ul. Wielkopiecowej 1 

b) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony 
Danych, z którym można kontaktować się:  
listownie na adres:  Marek Żelazko Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, ul. 
Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice 
przez e-mail: marek.zelazko@ekomuzeum.pl 

c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 18 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. 
„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingu przy ul. Marszałka 
Piłsudskiego 95 w Starachowicach.” prowadzonym w trybie przetargu publicznego; 

d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania na zasadach określonych w art. 8 oraz art. 74 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

e) dane osobowe będą przechowywane, na zasadach określonych w art. 78 ust. 1 
ustawy Pzp, przez okres min. 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania udzielonej gwarancji przekracza okres 4 lat, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz gwarancji udzielonej przez 
Wykonawcę; 

f) obowiązek podania danych osobowych jest niezbędny do dokonania wyboru oferty i 
zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwy wybór oferty i 
zawarcie umowy; 

g) w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu posiada: 
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, 
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 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w 
przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
RODO; 

i) osobie fizycznej, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu nie przysługuje: 
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 
6 ust. 1 lit. c RODO.” 

12) Wykaz załączników. 
(1) Specyfikacja zamówienia. 
(2) Istotne postanowienia umowy. 
(3) Formularz ofertowy. 
(4) Rysunki Hali Lejniczej. 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nie 

przekraczającej kwoty 130 000,0 zł w Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach – 

zarządzenie Dyrektora Muzeum z dnia 04.01.2021 r. dostępnego na stronie BIP Zamawiającego. oraz przepisami ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

 

….…………………………………………… 
Data i podpis kierownika zamawiającego 
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Załącznik nr 1 

 
SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 

 
 

Przedmiotem zamówienia jest malowanie wnętrza budynku Hali Lejniczej 
znajdującego się na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach przy 
ulicy Wielkopiecowej 1, 27-200 Starachowice:  

 
I. ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE: Malowanie ścian i sufitów pomieszczeń w 

kolorze wskazanym przez Zamawiającego farbami wapiennymi  (powierzchnia ok. 
1450m2) 
1. Przygotowanie powierzchni pod malowanie 
2. Zabezpieczenie folią 
3. Rozłożenie rusztowań 
4. Przygotowanie podłoża pod malowanie 
5. Reperacja ścian (szpachlowanie) 
6. Gruntowanie ścian i sufitów 
7. Montaż płyty OSB o wymiarach ok. 4x2,5 m 
8. Malowanie ścian i sufitów farbami wewnętrznymi 

II. PRAWO OPCJI. Malowanie konstrukcji kratowych dachu farbami 
chlorokauczukowymi (powierzchnia ok. 290 m2) 
1. Przygotowanie podłoża pod malowanie. 
2. Malowanie 

 
Zapisy ogólne dotyczące wszelkich robót 

1. W trakcie prowadzenia prac obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu w budynku i 
wokół budynku. 

2. Przed sporządzeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej. 
3. Wszystkie ewentualne  inne prace nie objęte w zakresie przedmiotu zamówienia  a 

zdaniem Wykonawcy niezbędne do zrealizowania całości zadania,  należy uwzględnić 
w złożonej ofercie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest  do  wyniesienia, wywiezienia i utylizacji odpadów 
budowlanych na   swój koszt. 

5. Wszystkie materiały użyte do remontu muszą być materiałami nowymi i posiadać 
odpowiednie certyfikaty , atesty, aprobaty techniczne, nie mogą być szkodliwe dla 
zdrowia i muszą być dopuszczone do stosowania w obiektach mieszkalnych i 
zamieszkania zbiorowego. 

6. Przedstawione przedmiary robót mają charakter pomocniczy, Wykonawca zobowiązany 
jest dokonać obmiaru.  
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Załącznik nr 2 
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
§1 

Przedmiot zamówienia 
Malowanie wnętrza budynku Hali Lejniczej. 

 
§2 

Terminy 
1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu zamówienia w terminie ……. dni od dnia 

protokolarnego przekazania terenu robót. 
2. Za datę wykonania przedmiotu zamówienia uważa się dzień podpisania końcowego protokołu 

odbioru.  
§3 

Cena 
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1  strony ustalają wynagrodzenie w 

następującej wysokości: …………. PLN netto plus podatek VAT 23% (tj……… PLN), razem 
PLN brutto (słownie:, w tym: 

2. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania umowy. Będą to między 
innymi koszty wynikające z: podatku VAT, robót przygotowawczych, porządkowych, 
zagospodarowania i utrzymania zaplecza robót  wraz z jego późniejszą likwidacją, wywozu 
odpadów, ewentualnego odtworzenia zniszczeń powstałych w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia, składowania odpadów i ich wywozu lub utylizacji. 

 
§4 

Obowiązki Zamawiającego 
1. Zamawiający zobowiązany jest do:  

a. protokolarnego przekazania terenu robót w terminie ……………….,  
b. odpłatnego udostępnienia Wykonawcy poboru wody, energii elektrycznej w ramach 

posiadanych przyłączy - stosownie do potrzeb niezbędnych do realizacji przedmiotu 
umowy, 

c. odbioru prawidłowo wykonanego przedmiotu zamówienia zgodnie z zawartą umową, 
d. wynagrodzenia za należycie wykonane roboty. 

2. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania prawidłowości wykonania robót w zakresie 
ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz wpisu wyników kontroli i 
zaleceń pokontrolnych w protokołach sporządzonych z udziałem Wykonawcy. 

3. Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru końcowego, jeżeli: 
a. roboty nie są ukończone,  
b. roboty zostały wykonane wadliwie, 
c. Wykonawca nie uporządkował terenu robót po ich zakończeniu, 
d. Wykonawca nie usunął lub nie zapewnił unieszkodliwienia odpadów znajdujących się 

terenie robót.  
4. Strony ustalają, że osobami upoważnionymi w sprawach niniejszej umowy są:  

a. ze strony Wykonawcy: ……………………………. 
b. ze strony Zamawiającego:……………………………………………. 

5. Zamawiający umożliwi Wykonawcy korzystanie z mediów.  
 

§5 
Obowiązki Wykonawcy 
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1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  
a. wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z 

obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej  oraz zaleceniami zamawiającego, 

b. protokolarnego przejęcia terenu robót, 
c. zorganizowania terenu robót i zaplecza na swój koszt, 
d. dbania o należyty porządek na terenie robót, 
e. naprawy zniszczeń powstałych w trakcie prowadzenia robót, 
f. wykonania przedmiotu zamówienia przy wykorzystaniu własnych materiałów i 

sprzętu, 
g. wykonania przedmiotu zamówienia z materiałów wolnych od wad posiadających 

zaświadczenia dopuszczające do stosowania w budownictwie, zaświadczenia o jakości 
lub atesty, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia certyfikatów 
na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikaty zgodności z 
obowiązującą normą lub aprobatą techniczną, 

h. zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających 
zakryciu, 

i. przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót 
przed ich zniszczeniem, 

j. zgłoszenia w formie pisemnej lub dokumentowej przedmiotu umowy do odbioru 
końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia 
stwierdzonych wad,  

k. informowanie Zamawiającego i o problemach, okolicznościach mogących wpłynąć na 
jakość robót , wartość oraz o termin wykonania przedmiotu zamówienia, 

l. umożliwienia Zamawiającemu wstępu na teren robót,  
m. uporządkowania terenu robót po zakończeniu robót, usunięcia oraz unieszkodliwienia 

odpadów znajdujących się terenie robót, 
n. prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi. 

 
§6 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a.  za rozwiązanie umowy na wniosek Wykonawcy - karę umowną w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1;  

b. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w 
§3 ust. 1;  

c. za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu umowy zgodnie z terminami określonym 
w §2 ust.1 umowy – karę umową w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 
brutto, określonego w §3 ust 1, za każdy dzień zwłoki; 

d. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w przedmiocie umowy – karę umowną w 
wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §3 ust. 1 za każdy 
dzień zwłoki. 

2. Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wypłaty należności za 
wykonane roboty. 

§7 
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Warunki gwarancji i rękojmi 
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości oraz rękojmi na przedmiot zamówienia. Okres 

gwarancji wynosi 5 lat licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez 
zastrzeżeń. Okres rękojmi wynosi 5 lat licząc od daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego. 

2. Gwarancja obejmuje usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie zamówienia 
jak i powstałych w okresie gwarancji, 

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający 
poinformuje o tym Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad 
lub usterek (ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi) w terminie 14 dni od otrzymania 
zgłoszenia. 

4. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 
dni Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający 
wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. 
Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane, jako 
odmowa usunięcia wady lub usterki. 

5. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy, lub nie wywiązania 
się z terminów, o których mowa w ust. 3 i 4, Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub 
usterek innemu podmiotowi obciążając kosztami Wykonawcę na podstawie faktury VAT. 

6. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i 
Zamawiającego. 

7. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w którym na skutek wad lub usterek przedmiotu 
umowy nie można było z niego korzystać, z wyłączeniem sytuacji, kiedy Wykonawca 
dokonał istotnych napraw. 

8. Zgłoszenia wad i usterek dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w formie elektronicznej na 
adres poczty e-mail…………………………………… lub telefonicznie 
…………………………………… 

9. Niezależnie od przysługujących Zamawiającemu uprawnień z tytułu gwarancji, Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach 
określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 
§8 

Odbiór robót 
1. Rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu  zamówienia nastąpi po zgłoszeniu gotowości 

do odbioru końcowego i przekazaniu niezbędnych dokumentów przez Wykonawcę  
(świadectwa jakości, certyfikaty, gwarancje, atesty na zastosowane materiały). 

2. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do 
kompletności i prawidłowości przekazanej dokumentacji, w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy datę odbioru końcowego. 

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot zamówienia nie został wykonany, tj. roboty nie 
zostały zakończone, lub będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości 
przekazanej dokumentacji, odmówi dokonania odbioru końcowego i w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznacza termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie 
odbioru końcowego. 

4. Za dzień zakończenia odbioru strony uznawać będą dzień podpisania, przez strony, protokołu 
odbioru końcowego bez zastrzeżeń, jeżeli w trakcie odbioru nie zostaną stwierdzone wady 
uniemożliwiające użytkowanie. Jeżeli w trakcie odbioru wystąpią: 
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a. wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do 
czasu ich usunięcia lub wstrzymać wypłatę wynagrodzenia za wykonane roboty do 
czasu usunięcia wad, 

b. wady nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie Wykonawcy, jeżeli wady są nieistotne i umożliwiają korzystanie z 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem albo odstąpić od umowy w całości lub 
części. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad w celu 
dokonania ich odbioru przez Zamawiającego.  

 
§9 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku: 

a. rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy; 
b. zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającego 14 dni; 
c. gdy całość lub część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu 

egzekucyjnym; 
d. gdy zostanie złożony wniosek o likwidację Wykonawcy; 
e. gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn; 
f. gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 

7 dni 
- w terminie 30 dni od dowiedzenia się przez Zamawiającego o zaistnieniu jednej z 
wymienionych przyczyn. 

2. Skuteczność odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 zależy od 
uprzedniego pisemnego wyznaczenia przez Zamawiającego 7-dniowego terminu dla 
Wykonawcy na usunięcie stanu stanowiącego podstawę zamierzonego odstąpienia oraz 
bezskutecznego upływu tego terminu. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może 
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w 
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy. 

4. W przypadku, odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do 
wynagrodzenia za prace wykonane do dnia odstąpienia przez Zamawiającego od umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają obowiązki 
szczegółowe: 

a. w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 
toku na dzień odstąpienia od umowy, 

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy, 

c. Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
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d. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 
które Wykonawca nie odpowiada, 

e. Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu Zamawiającego 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione, uporządkuje teren robót i 
przekaże protokolarnie Zamawiającemu. 

6. Strony przyjmują, że przyczyny odstąpienia wymienione w §9 ust. 1 są zależne od 
Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich zaistnienie. 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
zobowiązany jest do: 

a. dokonania odbioru robót przerwanych, 
b. zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
c. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać wskazane przyczyny odstąpienia. 

9. Zamawiający może odstąpić od części umowy na zasadach określonych w ust. 1 do ust. 8.  
 

§11 
Zmiany w umowie 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów sporządzanych w 
formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  
 

§12 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego 

2. Spory mogące wynikać podczas realizacji umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd dla 
miejsca siedziby Zamawiającego.  

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

4. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych 
osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa 
dotyczącymi ochrony danych osobowych.  

 
ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA 
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Załącznik nr  3 do ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY 
Nr spr. A.26.14.2021  

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
I. DANE WYKONAWCY   

Nazwa i siedziba 
Wykonawcy*) 

 

 

……………………………………………………………………….... 

ul: .............................................................  

kod: ..................…………………………… 

miejscowość:……………………………………. 

NIP: ………………………………………………. 

REGON: …………………………………………. 

Email: ……………………………………………. 

Forma prowadzonej 
działalności/ nr KRS- 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
Składam ofertę na zamówienie publiczne pn.:  

 „Malowanie wnętrza budynku Hali Lejniczej II” 
III. CENA  

1. Cena brutto 
zamówienie 
podstawowe 

 

 

2. Cena brutto prawo 
opcji 

 

IV.  POROPONOWANY TERMIN REALIZACJI 

od …………….. do ……………… 

V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 
Oświadczam, że:  

1. zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w specyfikacji zamówienia;  
2. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 
3. udzielam 5 gwarancji na przedmiot zamówienia  
4. uważam się za związanego  niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert; 

 
 


