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/pieczęć Wykonawcy/ 

 
CZĘŚĆ I – Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy,  Oświadczenie                

o cenie, terminie realizacji, warunkach płatności, o podatku VAT, gwarancji, terminie związania 
ofertą 

 
PRZETARG OFERTOWY na:  

Roboty budowlane związane z malowaniem ścian i sufitów wraz z przygotowaniem 
powierzchni w pomieszczeniach budynków Stacji Filtrów i Ozonowni  

w Zakładzie Uzdatniania Wody w Przemyślu.   
 

                                                      Kod CPV: 45.44.21.00-8 Roboty malarskie  

 

Dane identyfikacyjne wykonawcy: 

1. Zarejestrowana nazwa firmy: .................................................................................................................. 

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

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

2. Zarejestrowany adres firmy: .................................................................................................................... 

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

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

3. Numer telefonu: ...................................................................................................................................... 

4. Numer faksu: ........................................................................................................................................... 

5. e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

6. Nazwa Banku: .......................................................................................................................................... 

7. Numer konta bankowego: ....................................................................................................................... 

8. Numer NIP: .............................................................................................................................................. 

9. REGON: .................................................................................................................................................... 

10. Powiat: ..................................................................................................................................................... 

11. Województwo: ........................................................................................................................................  

1. Oświadczenie o cenie: 

Na podstawie warunków zamówienia zawartych w SIWZ, podejmujemy się realizacji zakresu zamówienia 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i należytą 

starannością, obejmującego wykonanie robót budowlanych polegających na: 

 

• przygotowaniu w koniecznym zakresie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie t,j.: czyszczenie, 

szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, likwidacja wykwitów i inne niezbędne prace z tym związane; 

• gruntowaniu powierzchni ścian i sufitów; 

• dwukrotnym malowaniu ścian i sufitów (kolor biały lub jasnoszary). 

w następujących w budynkach Zakładu Uzdatniania Wody - przy ul. Rosłońskiego w Przemyślu: 
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• Pomieszczenie armatury filtrów: 

Powierzchnia malowania: ok.   1223 m2 

Wysokość pomieszczenia: ok.  6,5 m 

• Ozonownia:   

Powierzchnia malowania:  ok.  850 m2 

Wysokość pomieszczeń:     od 3,2 m do 10 m 

 

2. Wykonawca przyjmuje zadania objęte niniejszą SIWZ na podanych warunkach: 

2.1. Przejęcie od Zamawiającego placu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca 

od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie 

zdarzenia i szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim na terenie budowy w trakcie 

trwania przedmiotu umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót 

zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, BHP i ppoż. i prawa pracy. Skutki 

nieprzestrzegania wymienionych przepisów obciążają Wykonawcę, Zamawiający zwolniony jest  

z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu. 

2.2. Rozpoczęcie robót w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy. 

2.3. Z uwagi na zakład będący w ruchu - uzgodnienie z Zamawiającym szczegółowych terminów, sposobu  

i organizacji realizacji prac.  

2.4. Na czas malowania, podłogi, wyposażenie i armaturę obiektów należy zabezpieczyć skutecznie przed 

uszkodzeniem i zabrudzeniem. Koszt zabezpieczenia należy wkalkulować w cenę oferty.  W razie 

konieczności po uzgodnieniu z Zamawiającym - przenoszenie wyposażenia pomieszczeń. 

2.5. Dysponowanie osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia do realizacji zamówienia (w całym 

okresie realizacji zamówienia). 

2.6. Dysponowanie specjalistycznym sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia (w 

całym okresie realizacji zamówienia). 

2.7. Sporządzenie przed przystąpieniem do robót dokumentacji fotograficznej miejsca wykonywania prac. 

2.8. Wykonawca zobowiązany jest do użycia materiałów posiadających aktualne dokumenty 

dopuszczające  

do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.). Przed wbudowaniem Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu świadectwa i atesty higieniczne materiałów budowlanych przeznaczonych 

do wbudowania celem ich akceptacji. Ze względu na specyfikę pomieszczeń, zastosowana farba 

powinna być przeznaczona do pomieszczeń narażonych na działanie wilgoci, odporność na ścieranie: 

klasa 2 wg PN-EN 13300. Temperatura stosowania farby zgodnie z warunkami producenta.   

2.9. Z uwagi na wysokość pomieszczeń przeznaczonych do malowania przewiduje się użycie drabin i 

pomostów.  

2.10. Nakładanie powłok malarskich metodą natryskową, jest dozwolone za zgodą Zamawiającego tylko  

w przypadku posiadania specjalistycznego sprzętu.  

2.11. W trakcie realizacji zadania stosowanie się do zaleceń, uwag itp. przekazywanych w ramach nadzoru 

technicznego. Zabrania się jakichkolwiek ingerencji w układ technologiczny i kontrolno-pomiarowy. 

2.12. Zgłoszenie do odbiorów częściowych, kolejnych etapów realizacji robót: 

• przygotowania powierzchni ścian i sufitów, 

• gruntowania powierzchni, 

• malowania powierzchni.  

2.13. Roboty należy prowadzić zgodnie obowiązującymi normami oraz wytycznymi producenta materiałów 

oraz w odpowiednich przedziałach czasowych gwarantujących odpowiednie wysychanie powierzchni 
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na poszczególnych etapach robót z uwzględnieniem warunków wilgotnościowych panujących w 

pomieszczeniach. 

2.14. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób 

postepowania z nimi, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Wywóz odpadów budowlanych odbywa 

się na koszt Wykonawcy.    

2.15. Uporządkowanie pomieszczeń po zakończeniu prac. Pełne prace porządkowe po malowaniu – w tym 

odkurzanie i mycie – wraz z usunięciem powstałych z winy Wykonawcy skutków prac w obrębie 

budynków. 

 

zgodnie z zestawieniem ofertowym za cenę ryczałtową 1 m2 malowania powierzchni ścian i sufitów: 
 

Netto .................................zł (słownie: ................................................................................................................ )  

 

VAT ….% ......................zł (słownie: ...................................................................................................................... ) 

 

Brutto ................................zł (słownie: ................................................................................................................) 

 

3. Termin wykonania zamówienia: 

Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać w terminie: 06.05.2019 – 01.07.2019 r. 

4. Warunki płatności: 

Termin płatności: 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Oświadczenie VAT: 

Oświadczamy, że jesteśmy podatnikami podatku VAT i posiadamy NIP ………….......………..  

nadany przez Urząd Skarbowy w …………………………………………. 

6. Gwarancja i rękojmia: 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej rękojmi za wady i 24-miesięcznej gwarancji jakości 

wykonanych robót. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po pozytywnie 

zakończonym odbiorze końcowym. Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z rękojmi za wady i gwarancji 

jakości dla każdej wady z osobna należy do Zamawiającego. 

2. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca usunie wady wykonanych robót, które zostaną zgłoszone przed 

upływem umownego terminu gwarancji i rękojmi. 

3. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 14 dni  od 

wykrycia wady, wyznaczając technicznie możliwy termin na jej usunięcie. Okres gwarancji ulega 

przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może 

zlecić usunięcie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usunięcia wad przez osobę trzecią ponosi 

Wykonawca, którego wartość uiści w terminie 21 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania 

do pokrycia kosztów. 

5. W przypadku nieusunięcia wad Zamawiający może korzystać także z uprawnienia do dochodzenia 

naprawienia szkody z powodu wystąpienia wad lub ich nieusunięcia w wyznaczonym terminie. 

6. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy Wykonawca ponosi na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz na zasadach przewidzianych  

w ust. 1-5. 
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7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zgodnie z warunkami opisanymi w SIWZ zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 10 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego  

z umowy: 

• w kwocie:  .....................................................  

• w formie: ........................................................   

 

8. Termin związania ofertą  

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni, 
 

                 Osoba Uprawniona do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

Data: ….................................                                                                     …................................................ 

                                                                                                    podpis i pieczęć 
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/pieczęć Wykonawcy/ 

CZĘŚĆ III „OŚWIADCZENIE WYKONAWCY” 

1. Oświadczamy, że: 
1.1 nie podlegamy wykluczeniu z powodu warunków określonych w § 27 RUZ; 

1.2 spełniamy warunki określone w § 26 ust. 1 RUZ dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

1.3 zapoznaliśmy się z zakresem robót remontowych dla zadania pn.:   

Roboty budowlane związane z malowaniem ścian i sufitów wraz z przygotowaniem powierzchni  
w pomieszczeniach budynków Stacji Filtrów i Ozonowni w Zakładzie Uzdatniania Wody w Przemyślu.   

1.4 zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uwag; warunki umowy, zawarte 

w projekcie umowy stanowiącym Załącznik do SIWZ, zostały przez nas zaakceptowane 

i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego; 

1.5. pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 

prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.). 

 

2. Do niniejszego oświadczenia Wykonawcy dołączone są dokumenty zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w SIWZ: 

2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o § 27 RUZ, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert.1 

2.2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.1 

2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.1 

2.4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, na których wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów polegać 

będzie Wykonawca do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonaniu zamówienia. 

                                                 

 
1 Dotyczy również podmiotów na zasobach, których polega wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa 
w § 26 ust. 1 RUZ na zasadach określonych w § 28 ust. 3 RUZ a podmioty te będą brały udział w realizacji części 
zamówienia. 
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2.5. Upoważnienie do podpisywania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, 

które uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych  

do oferty. 

2.6. Dowód wpłaty wadium.  
 

Osoba Uprawniona do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

Data: ….................................                                                              …........................................... 

                                                                                   podpis i pieczęć 
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/pieczęć Wykonawcy/ 

CZĘŚĆ IV - „WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH” 
 
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 

wykonania. 

   

Lp. Rodzaj robót Ilość Data wykonania Miejsce wykonania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Do niniejszego wykazu Wykonawcy dołączone są dokumenty zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w SIWZ: 

1. Dowody dotyczące najważniejszych robót, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 

oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

    Dowodami, o których mowa powyżej są: 

    1) poświadczenie; 

    2)  oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1); 

    3) w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane 

w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, 

o których mowa powyżej. 

 

 

 

               Osoba Uprawniona do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

        Data: ….................................                                                               …........................................... 

                                                                                              podpis i pieczęć 
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