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Łódź, dnia 28 kwietnia 2017 r. 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

 
W związku z realizacją projektu „Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz 
uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Łodzi” (umowa o 
dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0021/16-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania 
XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020 realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Łodzi zapraszamy 
Państwa do złożenia oferty na modernizację dwóch pracowni warsztatowych dla zawodów fryzjer 
oraz technik cyfrowych procesów graficznych w projekcie: 

(nazwa zamówienia) 
 

I. NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Łodzi 
ul. Siedlecka 7/21, 93-138 Łódź 

II. RODZAJ I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: 
Zamówienie jest realizowane na podstawie Art. 4 pkt. 8 Ustawy prawo zamówień 
publicznych (z dnia 29 stycznia 2004 r.) dla zamówień i konkursów, których wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto. Postępowanie 
prowadzone jest w formie zapytania ofertowego. Zapytanie wraz ze wszystkimi 
załącznikami do pobrania zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szkoły 
oraz na stronie http://www.sosw1.szkoly.lodz.pl/   

 
III. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA – modernizację dwóch pracowni warsztatowych dla 

zawodów fryzjer oraz technik cyfrowych procesów graficznych. 
 
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych 

 
 
Zakres prac modernizacyjnych do realizacji w pracowni fryzjerskiej: 
 
 
Modernizacja instalacji wod-kan w następującym zakresie: 

• Wcinka do pionu kanalizacyjnego z żeliwa Ø 50 
• Podłączenie CWU i ZW do umywalki i myjki 
• Kanalizację wykonać z rur PVC Ø50, 6 mb 
• Instalację wodną wykonać z rur PP-R DN20 Ø20 
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• Wykonać podejście wod-kan do umywalki szt. 1 
• Wykonać podejście wod-kan do myjki fryzjerskiej szt. 1 
• Wykonać bruzdy w celu schowania rur 
• Zamontować zawory odcinające wodę przy armaturze 
• Zamontować umywalkę i myjkę 

 
Zakres prac remontowo-budowlanych: 
 
 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych ok. 3 m2. 
 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-

wapiennej cegłami 
 Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 
 Ręczne zeskrobanie farby olejnej z posadzki o powierzchni ok. 60 m2. 
 Demontaż elementów stalowych z posadzki 
 Demontaż wentylatora stalowego z sufitu 
 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach 

metalowych pojedynczych ok. 150 m2 
 Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości min. 10 mm 

wykonywane mechanicznie/ręcznie na ścianach na podłożu betonowym. ok 2 m2 
 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych -ściany - 

gruntownie posadzek ok. 80 m2 
 Samopoziomujące masy szpachlowe o min. gr. 2,0 mm wewnątrz budynku pod płytki 

ok. 80 m2 
 Podłoga z płytek ceramicznych (typu gres) wraz z cokołem i fugą cementową 

gruboziarnistą na powierzchni ok. 80 m2 
 Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, 

podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD ok. 80 m2 
 Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach i sufitach ok. 230 m2. 
 Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży 

gipsowych z gruntowaniem ok. 230 m2. 
 Dostawa 2 par drzwi zamykanych na klucz z ościeżnicami: pierwsze to aluminiowe 

dwuskrzydłowe wewnętrzne o wymiarach ot150 x 204 cm; drugie jednoskrzydłowe 
PCV wymiarze 97 x 204 cm oraz montaż drzwi wewnętrznych  

 Dostawa 4 okien PCV – profil 5 komorowy, pakiet szybowy 4/16/4, każde okno 
dzielone - dół składa się z 3 części: boczne części uchylno-rozwierne, góra jedna część 
fix oraz montaż okien PCV ok. 23 m2. wraz z obsadzeniem podokienników ok. 4 m2.,  

 Dostawa 21 opraw LED wraz świetlówkami oraz demontaż starych opraw i instalacja 
nowych. 

 
 
 
 

Zakres prac remontowo-budowlanych oraz instalacyjnych w pracowni technika 
cyfrowych procesów graficznych: 
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 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 
 Dostawa i montaż drzwi jednoskrzydłowych o wymiarze 97 x 204 cm. PCV zamykanych 

na klucz wraz szybą o minimalnych wymiarach 40 x 40 cm oraz  
z ościeżnicą  

 Prace instalacyjne w zakresie doprowadzenia energii elektrycznej do 8 stanowisk 
komputerowych wraz z dostawą i montażem gniazd.  

 Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży 
gipsowych z gruntowaniem ok. 145 m2. 

 Montaż drzwi wewnętrznych PCV o pow. ok. 2 m2 
 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych ok. 55 m2. 
 Dostawa 12 opraw LED wraz świetlówkami oraz demontaż starych opraw i instalacja 

nowych. 
 

Wszystkie koszty związane z wykonaniem prac leżą po stronie Wykonawcy (koszty 
materiałów budowlanych, dostaw okien, drzwi, opraw, gniazd, płytek, transportu, farb, 
sprzątania, wywózki gruzu i przedmiotów z demontażu). Wszystkie dostarczone materiały i 
przedmioty będą fabrycznie nowe i posiadać gwarancję producenta lub wykonawcy. Termin 
realizacji prac zostanie ustalony z Dyrekcją SOSW nr 1 w Łodzi. 
 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

1. Zamawiający nie ustanawia kryteriów dostępu do udziału w postępowaniu.  
W postępowaniu mogą brać udział podmioty, które wykażą poprzez złożenie oświadczenia 
stanowiącego zał. Nr 3 do niniejszego zapytania, że: 

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

d) podmiot, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie  
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 1997 Nr 133, poz.883 z 
póżn. zm.) do celów niezbędnych przy realizacji projektu pn. „Młodzi zawodowcy na rynku pracy - 
program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
nr 1 w Łodzi” 

e) w przypadku wyboru oferty danego Wykonawcy i zawarcia z nim umowy, Wykonawca wyrażę 
zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia zarówno 
Zamawiającemu jak i wszystkim organom uprawnionym do kontroli realizacji projektu „Młodzi 
zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Łodzi". 

f) nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 
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kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem  
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

g) ceny wskazane w Ofercie uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją umowy i są cenami 
stałymi w okresie obowiązywania umowy; 

h) Wykonawca jest związany niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym; 

i) zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego. 

 
V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

1. Termin wykonania zamówienia: 30 dni roboczych od dnia 15 maja 2017 roku. 

2. Realizacja zgodnie z warunkami umowy. 

3. Miejscem realizacji robót są sale w budynkach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 
w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21. 

VI.  KRYTERIA OCENY OFERTY  

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów każda ważna oferta poddana 
zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi 
kryterium: 

1. Kryterium 100 % cena: 
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. 
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:  
C = (Cmin : C0) x 100  
gdzie:  
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,  
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert, C0 – cena obliczona badanej oferty.  
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100. 
 

Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (Zamawiający zastrzega przy tym możliwość 
wyboru więcej niż jednego wykonawcy w celu zapewnienia płynności realizacji projektu), uznana 
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zostanie za najkorzystniejszą. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana 
zostanie wezwany do podpisania umowy.  

VII. Pozostałe informacje: 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z wykonawcą, który złoży 
najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków 
przeznaczonych na zamówienie. 

2. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega 
możliwość podpisania umowy w następnym w kolejności Wykonawcą. 

3. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonywana nie później niż 7 dni po 
otrzymaniu środków przez Zamawiającego z Instytucji Pośredniczącej.  Zamawiający informuje, że 
termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto 
Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na 
etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać niezależnym od Zamawiającego 
opóźnieniom. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nie 
przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie. 

5. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian  
w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych 
zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć zabezpieczenia i kar umownych 

VIII. Pozostałe wymagania wobec wykonawcy 

1. Prawidłowa i efektywna realizacja powierzonych zadań w okresie trwania umowy. 
2. Terminowe przekazanie dokumentacji związanej z realizacją robót wraz z wystawieniem 

faktury VAT/rachunku zgodnie z umową. 
3. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec 

Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 

IX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1) Oferty wraz z wypełnionymi załącznikami (załączniki nr 1, 2, 3) do niniejszego 
ogłoszenia należy składać w  siedzibie  Zamawiającego w sekretariacie, pocztą tradycyjną na 
adres SOSW nr 1  
w Łodzi, ul. Siedlecka 7/21, 93-138 Łódź, lub drogą elektroniczną na adres mailowy 
projektsosw1@onet.pl z oznaczeniem: 

Oferta na modernizację dwóch pracowni warsztatowych dla zawodów fryzjer oraz technik cyfrowych 
procesów graficznych w SOSW nr 1 w Łodzi. 

 
2) Termin składania ofert upływa dnia 8 maja 2017 r. o godz. 14:00. 
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3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
4) Termin związania ofertą 30 dni. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.  

Dyrektor SOSW nr 1 w Łodzi 

Agnieszka Szymańska  

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. 
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 
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FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

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

(nazwa i adres Wykonawcy) 

Osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy w trakcie realizacji umowy: 

Imię i nazwisko: ………………………………… stanowisko:……………………… nr telefonu +48………………. 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na modernizację dwóch pracowni warsztatowych dla 
zawodów fryzjer oraz technik cyfrowych procesów graficznych składamy ofertę następującej treści: 

1. Zakres prac obejmuje wszystkie prace wykończeniowe wskazane przez Zamawiającego  
w zapytaniu ofertowym z dnia 28 kwietnia 2017 roku 
 
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 
 

Cena brutto za 
realizację całego 
zamówienia: 

 
……………………………………………… złotych 

 
Słownie cena brutto za 
realizację całego 
zamówienia 

 

………………………………………………………………..…………..………

……………………………………………..  złotych 

 
W tym ………. % VAT , tj. kwota ……………………..………………. złotych 
Cena netto za 
realizację  całego 
zamówienia: 

 
…………………………..….……………… złotych 
 

3. Oświadczam, że: 

1. powyższa cena brutto zawiera wszelkie koszty związane z prawidłową i pełną realizacją 
przedmiotu zamówienia a w przypadku  lub jeżeli Wykonawcą jest osoba fizyczna 
nieprowadząca działalności gospodarczej, podana cena jest wartością ostateczną, 
zawierającą wszystkie koszty Wykonawcy oraz Zamawiającego związane z 
wynagrodzeniem tj. pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego związany z wypłata 
wynagrodzenia (składki na ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i emerytalne – jeśli 
dotyczy – oraz podatek dochodowy). 
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2. zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i jego załącznikami i nie 
wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń i w pełni go akceptujemy, 

3. akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy zgodnie z tym wzorem, 

4. uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania  
i złożenia oferty, 

5. oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania 
Zamawiającego określone w zaproszeniu do złożenia ofert, 

6. oferujemy realizację przedmiotu zamówienie w terminach wskazanych w zapytaniu 
ofertowym, 

7. zamówienie wykonamy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 
8. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym, 

czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
9. odbiór robót budowlanych będzie następował w kolejno następujących po sobie 

etapach (na każde 5 dni roboczych) w następującym zakresie: 
a/ …………………….. 
b/ …………………….. 
c/ ……………………..  
d/…………………….. 

 

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

(Data i podpis osoby upoważnionej)  

 
 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 



  
Projekt „Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły 

oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
nr 1 w Łodzi” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
 

 

 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu z udziału w postępowaniu 

Składając ofertę modernizację dwóch pracowni warsztatowych dla zawodów fryzjer oraz technik 
cyfrowych procesów graficznych na potrzeby projektu „Młodzi zawodowcy na rynku pracy - 
program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego nr 1 w Łodzi” (umowa o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0021/16-00) 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 
Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Łodzi oświadczamy, 
że: 

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

c) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

d) wyrażamy zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 1997 Nr 133, poz.883 z póżn. 
zm.) do celów niezbędnych przy realizacji projektu pn. „Młodzi zawodowcy na rynku pracy - 
program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego nr 1 w Łodzi”; 

e) wyrażamy zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia 
zarówno Zamawiającemu jak i wszystkim organom uprawnionym do kontroli realizacji 
projektu „Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów  
i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Łodzi”; 

f) nie jesteśmy podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem  
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 
szczególności na:  

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
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• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika; 

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub  
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

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

Miejscowość i data Podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 3 
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Wzór umowy 

 

UMOWA NR ……./2017 

z dnia                 2017 roku. 

 

Umowa zawarta pomiędzy: 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Łodzi, 

ul. Siedlecka 7/21, 93-138 Łódź, reprezentowanym przez Agnieszkę Szymańską – dyrektora 
SOSW nr 1 w Łodzi, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,  

a 

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

reprezentowaną ………………………………………………………………………………….. 

zwaną w dalszej treści umowy  Wykonawcą 

o następującej treści: 

 

§ 1. 
Definicje 

 
Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć: 
1. Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego 
stanowiącej jej integralną część, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy. 
2. Dokumentacja robót - projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, 
kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres 
robót budowlanych, na podstawie których realizowany jest przedmiot umowy. 
3. Front robót - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na 
materiały i urządzenia Wykonawcy. 
4. Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie etapu robót (najwcześniej po pierwszych  
5 dniach roboczych), protokół zawiera ocenę wykonania robót. 
5. Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu 
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umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji i użytkowania po 
pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych. 
6. Wada - cecha zmniejszająca wartość lub użyteczność wykonanych robót ze względu na cel 
oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy, lub 
wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie 
warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, normami, 
lub innymi dokumentami i przepisami prawa. 
7. Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia  
i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na 
wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez 
gwaranta, co do rzeczy/usługi sprzedanej. 
8. Podwykonawca - osobę fizyczną lub prawną, z którą Wykonawca za zgodą Zamawiającego 
zawarł umowę o wykonanie części przedmiotu umowy. 
 

§ 2 
Przedmiot umowy 

 
1. Umowa obejmuje realizację modernizację dwóch pracowni warsztatowych dla zawodów 
fryzjer oraz technik cyfrowych procesów graficznych na potrzeby projektu „Młodzi 
zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Łodzi” (umowa o dofinansowanie nr 
RPLD.11.03.01-10-0021/16-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego  
w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 
Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 
lata 2014-2020 realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1. 
2. W ramach umowy Wykonawca wykona roboty wykończeniowe w postaci modernizacji 
dwóch pracowni warsztatowych dla zawodów fryzjer oraz technik cyfrowych procesów 
graficznych  w SOSW nr 1 w Łodzi zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 28 kwietnia 2017 
roku oraz ofertą Wykonawcy z dnia …….. 2017 roku. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia uzupełniającego do 
wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia. 
 

§ 3. 
Terminy realizacji prac 

 
1. Termin realizacji zamówienia strony ustalają na okres 30 dni roboczych począwszy od dnia 
15 maja 2017 roku. 
2. Za opóźnienia w pracach powstałe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca 
nie ponosi odpowiedzialności. 



  
Projekt „Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły 

oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
nr 1 w Łodzi” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
 

 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy. 
 

§ 4. 
Wynagrodzenie 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2, Strony ustalają wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości: wynagrodzenie netto ………………….. zł, plus należny podatek 
VAT (……..%)…………………..zł, brutto ………..…………(słownie: …………………….. złotych). 
2. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy może nastąpić fakturami 
częściowymi. Wystawienie faktur następuje na podstawie podpisanego przez 
Zamawiającego protokołu odbioru częściowego z zakresem wykonanych prac (nie wcześniej 
niż po 5 dniach roboczych od dnia rozpoczęcia robót wykończeniowych i wysokości 
nieprzekraczającej 25% wynagrodzenia) a faktury końcowej na podstawie podpisanego przez 
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 współfinansowane jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

§ 5 
Warunki płatności 

 
1. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia po odbiorze przedmiotu zamówienia 
potwierdzonym protokołem zdawczo–odbiorczym z zakresem wykonanych robót 
wykończeniowych. Płatność nastąpi w terminie do 7 od daty doręczenia Zamawiającemu 
poprawnie wystawionej faktury/rachunku na Miasto Łódź, NIP 7250028902, ul. Piotrkowska 
104, 90-926 Łódź będącego nabywcą faktury/rachunku oraz na Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy nr w Łodzi, ul. Siedlecka 7/21, 93-138 Łódź, będący odbiorcą,  przez 
Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 1 niniejszej umowy, pod 
warunkiem otrzymania transzy w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na rynku pracy - 
program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego nr 1 w Łodzi”. 
2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT/rachunku bez podpisu 
Zamawiającego. 
3. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca naliczać będzie odsetki w wysokości 
określonej w ustawie. 
4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie 
płatne na konto Wykonawcy, podane na fakturze/rachunku.  
 

§ 6. 
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Odbiór robót wykończeniowych 
 

1. Odbiór robót budowlanych będzie następował w kolejno następujących po sobie etapach: 
a/ …………………….. 
b/ ………………………. 
c/ ………………………. 
d/………………………. 

2. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych  
po wykonaniu przedmiotu umowy.  
3. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawca.  
4. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,  
a w szczególności przekazanie: 
1) gwarancji, 
2) atestów i certyfikatów jakości, 
3) deklaracji zgodności z PN, 
4) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania 
przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce. 
5. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 3 dni,  
a odbiór częściowy w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości 
do odbioru. 
6. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione 
w toku odbioru. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty 
wynagrodzenia zgodnie z § 4 umowy, z zastrzeżeniem § 9 umowy. 

 
§ 7. 

Obowiązki Wykonawcy  
 

1. Do obowiązków WYKONAWCY należy:  
1) wykonanie powierzonych robót, 
2) bezzwłoczne usuwanie wskazanych przez zamawiającego wad, 
3) bezwzględne dotrzymanie terminu końcowego wskazanego w ofercie. 
4) utrzymanie porządku na terenie robót oraz w związku z ich prowadzeniem w ich otoczeniu 
i na drogach dojazdowych, 
5) ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, w tym wykonanych już elementów 
zadania, odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem umowy, 
6) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż. w trakcie wykonywania robót, 
7) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z warunkami 
technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
8) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie atesty do stosowania  
w budownictwie, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego oraz ustawy z 16.04.2004 r.  
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o wyrobach budowlanych, zapewniających sprawność eksploatacyjną 
wykonanego przedmiotu umowy, 
9) zapewnienie wykwalifikowanego personelu wyposażonego w sprzęt ochrony osobistej  
i narzędzia, w ilości niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym  
w § 3 ust. 1 umowy, 
10) zebranie odpadów i zapewnienie ich unieszkodliwienia lub poddania odzyskowi zgodnie  
z ustawą z dnia 27.04.2001 r. o odpadach. 
 

§ 8 
Obowiązki ZAMAWIAJĄCEGO 

 
1. Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy w szczególności: 
1) przekazanie rzutu planu adaptacji pomieszczeń, 
2) odebranie robót wykonanych zgodnie z umową, 
3) współdziałanie z innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego w celu prawidłowego 
wykonania umowy, 
4) zapłata wynagrodzenia zgodnie z umową. 

 
§ 9. 

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot 
umowy. Karta gwarancyjna stanowi załącznik nr 1 do umowy. 
2. Termin gwarancji ustala się na 24 miesiące. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty 
odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot 
umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony  
w umowie albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany 
przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać 
powinien lub został wydany w stanie niezupełnym. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 
istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz  
z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru. 
5. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi istnienia wady 
nadającej się do usunięcia Zamawiający może  zażądać usunięcia wady przez  Wykonawcę  
w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. 
8. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi istnienia wady nie 
nadającej się do usunięcia i uniemożliwiającej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może : 
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a) odstąpić od umowy, 
b) żądać nieodpłatnego wykonania przedmiotu umowy lub jej części po raz drugi. 
9. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi istnienia wady nie 
nadającej się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiającej użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru z jednoczesnym obniżeniem 
wynagrodzenia wykonawcy. 
 

§ 10. 
Kary umowne 

 
Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości: 30% wartości 
przedmiotu umowy, 
2) w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn leżących po Jego stronie w wysokości 20 % wartości przedmiotu 
umowy, 
3) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości: 2 % wartości przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony po 
upływie terminu na zakończenie przedmiotu umowy, 
4) w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym lub 
końcowym oraz w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości: 2% wartości przedmiotu umowy 
za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu ustalonego na ich usunięcie. 
2. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie 
jej z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody lub nie została w danym przypadku 
przewidziana, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 
4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia staje się wymagalne: 
a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 
b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 
5. Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady 
nieusunięte w terminie ustalonym w § 3 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego 
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie 
wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu 
zastępczego usunięcia wady. 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
 

 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie 
leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu 
wykonania udokumentowanej i potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru części przedmiotu 
umowy. 
7. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia 
odsetek ustawowych. 

§ 11 
Inne postanowienia umowy 

 
1. Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od 
umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  
2. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić  
w terminie tygodnia od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  
 

§ 12 
Postanowienia końcowe 

 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu  
Cywilnego. 
3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony postanawiają poddać pod 
rozstrzygnięcie sądu, właściwego dla Zamawiającego. 
4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY               WYKONAWCA 

 


