
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

nr 164-165/2018 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

BGK Nieruchomości S.A. 

ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa 

działając w imieniu i na rzecz1 

FSMnW Warszawa 4 Sp. z o.o. 

ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa 

KRS: 0000725398, NIP: 5252746167, REGON: 369888175 

zwanym dalej „Zamawiającym”, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej 

wykonania robót budowlanych związanych z podziałem lokalu użytkowego ozn. U4 oraz dostawy                   

i montażu stolarki aluminiowej dla lokali ozn. U1, U2, i U4 oraz zadaszeń pełnoszklanych nad 

wejściami do ww. lokali usługowych w budynku przy ul. Przy Agorze 26 w Warszawie, (dalej 

„Postępowanie zakupowe” lub „Postępowanie”), z uwzględnieniem poniższych wymagań. 

 

1. ROZDZIAŁ 1 - INFORMACJE O POSTĘPOWANIU ZAKUPOWYM 

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów wewnętrznych Zamawiającego. 

2. Niniejsze Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 

poz. 1579, 2018). 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne 

dokumenty należy składać w Postępowaniu w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku 

obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Umowa zostanie sporządzona  

w języku polskim. 

                                                           
1 Pozostawić i uzupełnić tylko w przypadku, gdy BGKN dokonuje zakupu na rzecz SPV 
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4. Zamawiający ma prawo do zamknięcia Postępowania na każdym jego etapie bez podania 

przyczyny. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia Postępowania. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych  

w niniejszym Zapytaniu ofertowym. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający przekaże 

informację o zmianach wszystkim Oferentom zaproszonym do złożenia oferty. Każda zmiana staje 

się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. 

6. Oferent, którego oferta zostanie wybrana w Postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania 

umowy na warunkach określonych w ofercie, zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego 

odpowiednio Wzorem Umowy albo Istotnymi postanowieniami umowy, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, pod rygorem utraty wadium (jeśli było wymagane). 

7. O udzielenie zamówienia Oferenci nie mogą się ubiegać wspólnie.  

 

2. ROZDZIAŁ 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych związanych                           

z podziałem lokalu użytkowego ozn. U4 oraz dostawa i montaż stolarki aluminiowej dla lokali ozn. 

U1, U2, i U4 oraz zadaszeń pełnoszklanych nad wejściami do ww. lokali usługowych w budynku 

przy ul. Przy Agorze 26 w Warszawie w budynku ul. Przy Agorze 26 w Warszawie w podziale na               

2 zadania: 

Zadanie 1 – wykonanie robót budowlanych związanych z podziałem lokalu użytkowego ozn. U4 

w budynku przy ul. Przy Agorze 26 w Warszawie, na dwa odrębne lokale użytkowe 

Zadanie 2 – dostawa i montaż stolarki aluminiowej dla lokali ozn. U1, U2, i U4 oraz zadaszeń 

pełnoszklanych nad wejściami do ww. lokali usługowych w budynku przy ul. Przy Agorze 26                    

w Warszawie  

2. Oferent może złożyć ofertę na 1 lub oba zadania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych ale nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

3. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia objętego Postępowaniem zostały 

określone w Załączniku nr 1 cz. A (dot. zadania 1) i Załączniku nr 1 cz. B (dot. zadania 2),                                 

do niniejszego Zapytania ofertowego.  

4. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach szczegółowo określonych 

w Istotnych Warunkach Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania 

ofertowego. 

5. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej i zapoznanie się z dokumentacja, dostępną do wglądu 

na miejscu, w budynku przy ul. Przy agorze 26 w Warszawie. W sprawie ustalenia terminu wizji 

lokalnej należy skontaktować się z P. Patrycją Bębas, patrycja.bebas@bgkn.pl, tel. 506 146 698 

 

3. ROZDZIAŁ 3 - TERMIN REALIZACJI ZAKUPU 

Termin realizacji zamówienia ustanawia się od dnia zawarcia umowy przez okres 30 dni 

kalendarzowych 

mailto:patrycja.bebas@bgkn.pl
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4. ROZDZIAŁ 4 - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANE 

DOKUMENTY NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW (jeśli są 

wymagane) 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki:  

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności - działalność  

prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga specjalnych uprawnień. 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku 

prowadzona będzie na podstawie oświadczenia w Formularzu oferty formalno-merytorycznej;  

 

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, na dowód czego 

przedstawią kopię uprawnień  budowlanych oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej 

Izby Samorządu Zawodowego osoby proponowanej na stanowisko kierownika robót; 

  

3) Znajdują się w sytuacji ekonomiczno-finansowej niezbędnej do wykonania zamówienia, na 

dowód czego złożą stosowne oświadczenia, zgodnie z formularzem oferty formalno-

merytorycznej, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. 

2. Na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 Oferenci zobowiązani są złożyć 

następujące dokumenty: 

1) Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, 

zawarte w formularzu oferty formalno-merytorycznej 

3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w Postępowaniu na podstawie dokumentów 

załączonych do oferty metodą warunku spełnia/nie spełnia. Oferenci, którzy nie wykażą 

spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału  

w Postępowaniu.  

4. O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy nie zostaną wykluczeni z Postępowania. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Postępowania Oferenta w następujących 

okolicznościach: 

1) został wpisany na listę niedozwolonych Oferentów, stosownie do § 6 Procedury dokonywania 

zakupów przez BGK Nieruchomości S.A. („Procedura”), 

2) nie złożył wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań 

określonych w Zapytaniu ofertowym i nie uzupełnili lub nie wyjaśnili na wezwanie 

Zamawiającego dokumentów w wymaganym terminie, 

3) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego Postępowania 

zakupowego, 

4) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem Postępowania zakupowego 

(z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas RFI) lub posługiwali się w celu 

sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział 

tych Oferentów w Postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, 

5) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się 

na przedłużenie okresu związania ofertą, jeżeli wadium było wymagane. 
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5. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku, gdy:  

1) jest ona niezgodna z wymaganym przez Zamawiającego opisem przedmiotu zamówienia, 

2) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,  

3) zawiera ona błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić zgodnie z § 11 Procedury, 

4) Oferent w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki polegającej na niezgodności treści oferty z wymaganiami 

Zamawiającego,  

5) została ona złożona po terminie, 

6) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

Zamawiającego.  

6. Jeśli w ofercie występują wątpliwości lub braki formalne lub w przypadku potrzeby wyjaśnienia 

wątpliwości co do zakresu merytorycznego złożonej oferty, Zamawiający ma prawo wezwania 

Oferenta do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień lub dokumentów w wyznaczonym terminie.  

7. Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu jego oferty. 

 

5. ROZDZIAŁ 5 - KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Kryteria oceny ofert: 

Zadanie 1 

 

Kryterium oceny oferty Waga Sposób oceny 

cena 70%  

termin 20% Skrócenie terminu wykonania 
robót do 21 dni 
kalendarzowych 

gwarancja 10% Przedłużenie okresu gwarancji 
do 36 m-cy 

 

Zadanie 2 

 

Kryterium oceny oferty Waga Sposób oceny 

cena 70%  

termin 30% Najkrótszy termin wykonania 

 

2. Punkty uzyskane przez ofertę w etapie oceny ofert zostaną do siebie dodane.  

3. Do negocjacji dopuszczonych zostanie co najmniej 2 Oferentów, którzy spełniają wszystkie 

kryteria formalne i merytoryczne oraz otrzymali najwyższą liczbę punktów, chyba że spełniających 

warunki jest mniej niż 2 Oferentów. 

4. Zamawiający planuje przeprowadzenie jednego etapu negocjacji.  

5. W toku negocjacji Oferenci przedstawiają oferty ostateczne.  

6. W przypadku braku możliwości wybrania oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ww. kryteriów oceny, Zamawiający spośród tych 

ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 
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6. ROZDZIAŁ 6 - ZASADY SKŁADANIA OFERT I PRZEKAZANIA HASŁA DO CZĘŚCI 

HANDLOWEJ OFERTY 

1. Oferty należy złożyć do dnia 15.06.2018 do godziny 12.00, w formie o której mowa                                            

w ust. 3 poniżej. 

2. Oferent pozostaje związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert 

określonego w ust. 1. 

3. Ofertę należy złożyć w formie: 

1) elektronicznej drogą e-mail (w postaci skanu podpisanych dokumentów) na adres: 

przetargi@bgkn.pl 

4. Oferent składa ofertę w formie dwóch odrębnych dokumentów:  

1) części formalno-merytorycznej  i  

2) części handlowej.  

5. Część handlowa oferty powinna być zabezpieczona hasłem. Oferent przesyła hasło do części 

handlowej oferty niezwłocznie po terminie złożenia ofert wskazanym w ust. 1 na adres: 

jacek.kobus@bgkn.pl. 

6. Oferta formalno-merytoryczna powinna zostać złożona zgodnie z formularzem, stanowiącym 

Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz powinna zawierać: 

1) oświadczenie Oferenta o: 

a) braku otwarcia w stosunku do Oferenta likwidacji, braku w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym przewidzenia zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację majątku Oferenta lub nie zasądzeniu przez sąd likwidacji majątku Oferenta w 

trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 

978, z późn. zm.), braku ogłoszenia upadłości, z wyjątkiem Oferenta, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - 

Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.),  

b) akceptacji Wzoru umowy albo Istotnych postanowień umowy,  

c) przyjęciu terminu związania ofertą,  

2) dokument rejestrowy, w szczególności w celu wykazania umocowana osób podpisujących 

ofertę do reprezentacji Oferenta. Jeżeli ofertę podpisują inne osoby niż wskazane w 

dokumencie rejestrowym, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub notarialny 

odpis).  

7. Oferta handlowa powinna zawierać: 

1) Formularz cenowy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego. 

8. Oferta powinna być podpisana przez umocowanego/ych prawnie przedstawiciela/i Oferenta, 

upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem do 

reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub z udzielonym pełnomocnictwem. W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o 
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zamówienie oferta musi być podpisana przez każdego z Oferentów wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia lub ustanowionego pełnomocnika. 

9. Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert  złożonych przez Oferenta.  

10. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ale nie dopuszcza ofert 

wariantowych. 

11. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty. 

Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty  

do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy wyniku Postępowania. 

7. ROZDZIAŁ 7 - WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet realizacji przedmiotu 

niniejszego Zapytania ofertowego. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatne na podstawie faktury, 

wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami, przelewem na rachunek bankowy Oferenta, 

w terminie 21 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury. 

3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

8. ROZDZIAŁ 8 - INFORMACJE NA TEMAT WADIUM (jeśli wymagane)  

1. Wadium nie jest wymagane  

 

9. ROZDZIAŁ 9 - UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

1. Zamawiający udziela wyjaśnień treści Zapytania ofertowego, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień 

wpłynęła nie później, niż do końca dnia 12.06.2018r. Jeżeli prośba taka wpłynęła w terminie 

późniejszym albo dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje do wiadomości wszystkich 

Oferentów, którzy biorą udział w Postepowaniu, bez wskazywania autora pytania.   

3. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu składania 

ofert, może zmienić treść Zapytania ofertowego oraz przedłużyć termin składania ofert. W 

przypadku dokonania takich zmian, Zamawiający niezwłocznie informuje Oferentów, którzy biorą 

udział w Postępowaniu.     

 

10. ROZDZIAŁ 10 - DANE KONTAKTOWE KUPCA ODPOWIEDZIALNEGO ZA 

POSTĘPOWANIE 

1. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Oferentami jest Pan Jacek Kobus,                     

e-mail: Jacek.kobus@bgkn.pl, tel. 500 052 531. w godz. 8.00 – 16.00 (pn. – pt.).  
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11. ROZDZIAŁ 11 - INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI 

POLEGANIA NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Oferent nie może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.  

12. ROZDZIAŁ 12 - PODWYKONAWCY  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia do wykonania przez 

podwykonawców. 

2. Jeżeli Oferent zamierza korzystać z podwykonawców zobowiązany jest do  wskazania: 

a) listy podwykonawców (zawierającej nazwę podwykonawców), 

b) zakresu  prac podzlecanych podwykonawcom. 

3. Oferent odpowiada za działania i zaniechania swoich Podwykonawców w takim samym zakresie 

jak za własne działania i zaniechania. 

 

13. ROZDZIAŁ 13 - POUFNOŚC INFORMACJI 

Zamawiający i Oferent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji 

uzyskanych w Postępowaniu oraz w trakcie realizacji zamówienia. Informacje te nie mogą być 

ujawnione osobom trzecim. 

 

14. ROZDZIAŁ 14 - ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY                             

I FORMA JEGO WNIESIENIA  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

 

15. ROZDZIAŁ 15 - ZAŁĄCZNIKI  

Integralną część niniejszego Zapytania ofertowego stanowią poniższe Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 cz. A - Opis przedmiotu zamówienia  

2) Załącznik nr 1 cz. B - Opis przedmiotu zamówienia  

3) Załącznik nr 2 - Formularz oferty formalno-merytorycznej, 

4) Załącznik nr 3 - Formularz cenowy wchodzący w zakres części handlowej oferty,  

5) Załącznik nr 4 – Istotne Postanowienia Umowy 

6) Załącznik nr 5 – Ankieta dla podmiotu przetwarzającego 

Z poważaniem 

 

Jacek Kobus 
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Załącznik nr 1 cz. A  

do Zapytania ofertowego nr 164-165/2018 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zadanie 1 – wykonanie robót budowlanych związanych z podziałem lokalu użytkowego ozn. U4                       

w budynku przy ul. Przy Agorze 26 w Warszawie, na dwa odrębne lokale użytkowe (robocizna wraz 

z materiałami budowlanymi). 

Roboty będą polegały w szczególności na: zabezpieczeniu pomieszczenia przed rozpoczęciem robót 

budowlanych, robotach demontażowych, rozbudowie wszystkich instalacji wewnętrznych, w tym: 

wentylacyjnej, instalacji c.o. i wod.-kan., instalacji elektrycznej, ciepła technologicznego i hydrantowej, 

rozbiórce istniejących ścian działowych i wykonaniu nowych z płyty g-k, wywozie gruzu i przygotowaniu 

lokali do odbioru. 

 

 

Wykaz dokumentacji projektowej: 

1. Projekt architektoniczny 

2. Projekt instalacji sanitarnych 

3. Projekt instalacji elektrycznych 
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Załącznik nr 1 cz. B  

do Zapytania ofertowego nr 164-165/2018 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zadanie 2 – dostawa i montaż stolarki aluminiowej dla lokali ozn. U1, U2, i U4 oraz zadaszeń 

pełnoszklanych nad wejściami do ww. lokali usługowych w budynku przy ul. Przy Agorze 26                    

w Warszawie. 

Stolarka aluminiowa zewnętrzna 

Opis: Konstrukcje aluminiowe w systemach: ALUPROF S.A. (MB-SR50 i MB-70) 

Poz. 1- ilość 1 

Drzwi aluminiowe, ciepłe wpinane do fasady, widok od zew., otwierane na zewnątrz lewe, szyba 6 

ESG/14/6/14/44,4 U=0,6, Pochwyt stal nierdzewna dł. 800 mm, 1 zamek, Kolor Ral 7016 mat 

Konstrukcja: ściana słupowo-ryglowa 

(B=1,577;H=2,390) 

Poz. 2- ilość 1 

Drzwi aluminiowe, ciepłe wpinane do fasady, widok od zew., otwierane na zewnątrz lewe, szyba 6 

ESG/14/6/14/44,4 U=0,6, Pochwyt stal nierdzewna dł. 800 mm, 1 zamek, Kolor Ral 7016 mat 

Konstrukcja: ściana słupowo-ryglowa 

(B=2,083; H=2,390) 

Poz. 3- ilość 1 

Drzwi aluminiowe, ciepłe wpinane do fasady, widok od zew., otwierane na zewnątrz lewe, szyba 6 

ESG/14/6/14/44,4 U=0,6, Pochwyt stal nierdzewna dł. 800 mm, 1 zamek, Kolor Ral 7016 mat 

Konstrukcja: ściana słupowo-ryglowa 

(B=1,832; H=2,390) 

Daszki szklane 

Poz. 1 – ilość 3 

Opis: Zadaszenie całoszklane o wymiarach zew. 1500 mm x 2300 mm mm na belkach nośnych o 

przekroju 120x60 mm z użyciem kotew chemicznych, mocowania do szkła o średnicy 50 mm 

Przewidywana ilość belek do jednego daszka – 3 szt.  

Wypełnienie: szkło bezpieczne hartowane i laminowane 88,4 

Wykończenie szkła: szkło przezierne zwykłe 

Wykończenie krawędzi tafli szklanych: polerowane 

Wykończenia okuć: stal nierdzewna szczotkowana 

 

 

Uwaga: witryny i daszki należy wymierzyć w naturze przed sporządzeniem zamówienia.  
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Załącznik nr 2 

do Zapytania ofertowego nr 164-165/2018 

 

FORMULARZ OFERTY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ 

……………………………… 

(pieczęć Oferenta) 

 

BGK Nieruchomości S.A.  

ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące postępowania pn. „wykonanie robót budowlanych 

związanych z podziałem lokalu użytkowego ozn. U4 oraz dostawa  i montaż stolarki aluminiowej dla lokali 

ozn. U1, U2, i U4 oraz zadaszeń pełnoszklanych nad wejściami do ww. lokali usługowych w budynku przy 

ul. Przy Agorze 26 w Warszawie, (dalej „Postępowanie”), nr 164-165/2018. 

My niżej podpisani: 

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

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

 (nazwa (firma) i dokładny adres Oferenta/Oferentów) 

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktu z Zamawiającym: …………………………………………………………. 

tel. ………………………… fax………………….… e-mail: ………………………….………….……………………. 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych                                

w Zapytaniu ofertowym dot. Postępowania w terminie: 

……………………………dni kalendarzowych od podpisania umowy 

Nadto oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym dot. Postępowania i uznajemy się za związanych 

określonymi w niej postanowieniami i zasadami Postępowania, 

2) jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym,  
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3)  zapoznaliśmy się z Wzorem umowy / Istotnymi postanowieniami umowy2 i nie wnosimy w 

stosunku do niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do 

podpisania umowy zgodnie z tym wzorem, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, 

4) zdobyliśmy informacje konieczne do właściwego wykonania zamówienia oraz zapoznaliśmy się z 

materiałami źródłowymi, 

5) mamy niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny, finansowy i techniczny oraz 

osoby zdolne do wykonania zamówienia, 

6) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

7) wobec reprezentowanego przez ze mnie/nas podmiotu nie zaistniała żadna ze wskazanych poniżej 

okoliczności, tj.: 

w stosunku do Oferenta otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

majątku Oferenta lub sąd zarządził likwidację majątku Oferenta w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z 

dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem Oferenta, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku  

w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 

233, z późn. zm.), 

Jeśli zaistniała któraś z wymienionych w niniejszym pkt przesłanek, Oferent zobowiązany jest 

wykreślić treść niniejszego pkt i wskazać w uwagach poniżej, która przesłanka zachodzi wobec 

niego. 

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są: 

1) .................................................................................................... 

2) .................................................................................................... 

3) .................................................................................................... 

4) .................................................................................................... 

 

Oferta zawiera ______ ponumerowanych stron. 

 

      _____________________dn. ________________ 

 

__________________________________ ____________________________________________ 

/pieczęć Oferenta/ /czytelny podpis i pieczęć osoby  umocowanej 

do dokonywania  czynności w imieniu Oferenta  

                                                           
2 Pozostawić odpowiednio. 
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Załącznik nr 3  

do Zapytania ofertowego nr 164-165/2018 

 

FORMULARZ OFERTY HANDLOWEJ (FORMULARZ CENOWY) 

 

……………………………… 

(pieczęć Oferenta) 

 

BGK Nieruchomości S.A.  

ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące postępowania pn. „wykonanie robót budowlanych 

związanych z podziałem lokalu użytkowego ozn. U4 oraz dostawa i montaż stolarki aluminiowej dla 

lokali ozn. U1, U2, i U4 oraz zadaszeń pełnoszklanych nad wejściami do ww. lokali usługowych                           

w budynku przy ul. Przy Agorze 26 w Warszawie,”(dalej „Postępowanie”), nr 164-165/2018 

 

My niżej podpisani: 

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

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

(nazwa (firma) i dokładny adres Oferenta/Oferentów) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy i dokładne adresy 

wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

tel. ………………………… fax………………….… e-mail do korespondencji: 

………………………….………….……………………. 

 

zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym, oferujemy cenę zgodnie z wypełnioną 

poniżej tabela cenową: 

 

1) Zadanie 1 - wykonanie robót budowlanych związanych z podziałem lokalu użytkowego ozn. U4                      

w budynku przy ul. Przy Agorze 26 w Warszawie, na dwa odrębne lokale użytkowe (cena 

uwzględniająca  robociznę z niezbędnymi materiałami budowlanymi): 

netto: ................................................................................... zł  

słownie netto : ......................................................................... 

podatek VAT ......% tj. ............. zł  

brutto: ................................................................................ zł  

słownie brutto: ......................................................................  
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2) Zadanie 2 - dostawa i montaż stolarki aluminiowej dla lokali ozn. U1, U2, i U4 oraz zadaszeń 

pełnoszklanych nad wejściami do ww. lokali usługowych w budynku przy ul. Przy Agorze 26                    

w Warszawie : 

netto: ................................................................................... zł  

słownie netto : ......................................................................... 

podatek VAT ......% tj. ............. zł  

brutto: ................................................................................ zł  

słownie brutto: ......................................................................  

 

 

RAZEM (SUMA POZ. 1 I 2) 

netto: ................................................................................... zł  

słownie netto : ......................................................................... 

podatek VAT ......% tj. ............. zł  

brutto: ................................................................................ zł  

słownie brutto: ......................................................................  

 

 

 
Kwoty należy podać w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami rachunkowymi. 

 

W powyższych cenach zawarto wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające wprost 

ze specyfiki przedmiotu zamówienia, jak również nie ujęte w opisie przedmiotu zamówienia OBJĘTEGO 

Postępowaniem, a niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 

_____________________dn. ________________ 

 

 

__________________________________ ____________________________________________ 

/pieczęć Oferenta/ /czytelny podpis i pieczęć osoby  umocowanej 

do dokonywania  czynności w imieniu Oferenta 
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Załącznik nr 4  

do Zapytania ofertowego nr 164-165/2018 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

UMOWA 

zwarta w dniu ……….  roku, pomiędzy 

FSMnW Warszawa 4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-032), przy ul. Przeskok 2, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000725398, NIP: 5252746167, 

REGON: 369888175, kapitał zakładowy w wysokości 34  197 000 zł, reprezentowaną przez  

…………………………………………………………………….. 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

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

zwanym dalej Wykonawcą, 

zwanymi dalej łącznie Stronami lub oddzielnie Stroną , 

o treści następującej: 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Wykonawca zleca a Zamawiający przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające 

na……………………………………………………………………………………………………

na warunkach przewidzianych w niniejszej Umowie zgodnie z przedstawioną w Załączniku 

nr 1 do niniejszej Umowy ofertą Wykonawcy („Oferta Wykonawcy”), 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej, przepisami technicznymi, polskimi normami i wydanymi decyzjami 

administracyjnymi.  

3. Strony niniejszym potwierdzają, że roboty budowlane będą wykonane zgodnie                            

z załączoną Ofertą Wykonawcy  

4. Roboty budowlane obejmują: …………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

§ 2 
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Zakres Prac 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, dostępną na 

miejscu, w budynku przy ul. Przy Agorze 26 w Warszawie oraz dokonał wizji lokalnej i na 

tej podstawie sporządził swoją Ofertę, obejmującą wszelkie prace, zarówno projektowe, 

jak i budowlane niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w §1 ust. 3 i 4 Umowy. 

Strony oświadczają, że zakres prac stanowi łącznie (tj. po uwzględnieniu zmian 

naniesionych na polecenie Zamawiającego na dokumentacji projektowej) wiążące 

wytyczne do wykonania niniejszej Umowy.  

2. Wszelkie zmiany zaproponowane przez Wykonawcę w stosunku do zakresu prac 

określonego zgodnie z § 1 ust. 4 powyżej, wymagają akceptacji przez Zamawiającego                

w formie pisemnej, chyba że Strony uzgodnią inaczej. 

§ 3 

Terminy 

Wykonawca rozpocznie Prace Wykończeniowe  w terminie do ………………..po zawarciu 

niniejszej Umowy i zakończy je  do dnia ….. …………… 2018 r.  

§ 4 

Wydanie Lokalu Wykonawcy 

 

1. Przed rozpoczęciem Prac Wykończeniowych Lokal zostanie przekazany Wykonawcy, 

na podstawie podpisanego przez Strony protokołu wydania. Od chwili wydania Lokalu, 

Wykonawca będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody 

wyrządzone w mieniu Zamawiającego oraz osób trzecich oraz za wszelkie szkody na 

osobie wyrządzone jakimkolwiek osobom przebywającym na terenie Lokalu. 

2. Wykonawca będzie  ponosił koszty usunięcia śmieci związanych z prowadzeniem Prac 

Wykończeniowych w Lokalu. Koszty zużycia mediów zużytych na potrzeby 

prowadzonych prac będzie ponosił Zamawiający. 

 

§ 5 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca ma prawo do wykonywania Przedmiotu Umowy przy udziale 

podwykonawców:  (i) po uprzednim przedstawieniu  Zamawiającemu projektu umowy 

z podwykonawcą lub pisemnej informacji zawierającej opis zakresu robót które dany 

podwykonawca będzie wykonywał i wysokości ustalonego wynagrodzenia z tego 

tytułu:  (ii) uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego na wykonywanie określonych 

prac przez podwykonawców lub nie zgłoszenia przez Zamawiającego w tym zakresie 

sprzeciwu, zgodnie z postanowieniami art.6471 Kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność jak za działania 

własne za roboty budowlane, dostawy czy usługi, które wykonuje przy pomocy 

podwykonawców. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy o 

podwykonawstwo z naruszeniem postanowień ust.1 powyżej. Skutki z tego wynikające 

będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. 
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4. Zamawiający może, podwykonawcy zaakceptowanemu zgodnie z postanowieniami 

ust.1 powyżej, dokonać bezpośredniej zapłaty przysługującemu mu wymagalnego 

wynagrodzenia, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. 

W takim przypadku wymagalne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o 

kwotę wynagrodzenia wypłaconego podwykonawcy bezpośrednio przez 

Zamawiającego  

5. Wykonawca zapewnia, iż podejmie starania, aby żaden z podwykonawców nie wystąpił 

do Zamawiającego z uzasadnionymi roszczeniami wypłaty wynagrodzenia za 

wykonane prace, na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego. W razie wystąpienia 

z takimi roszczeniami, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu 

niezwłocznie wszelkie kwoty uiszczone przez Zamawiającego podwykonawcy lub 

Zamawiający będzie miał prawo do potrącenia kwot wypłaconych podwykonawcom z 

należnego wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeśli 

Wykonawca zaprzecza uprawnieniom podwykonawcy i na skutek tych zapewnień 

Zamawiający odmówi zapłaty na rzecz podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany 

wziąć udział w sporze i zwrócić Zamawiającemu wszelkie związane z nim koszty, jak 

również kwoty uiszczone na mocy prawomocnego orzeczenia sądowego. Powyższe 

zapisy znajdują również zastosowanie do dalszych podwykonawców w rozumieniu art. 

6471 § 3 Kodeksu cywilnego. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie i odbiory 

1. Zleceniodawca  i  Wykonawca  ustalają , iż  wynagrodzenie  za  wykonanie Przedmiotu   

Umowy  jest  wynagrodzeniem  ryczałtowym i wynosi …………………………….PLN netto. 

2. Wyżej opisane wynagrodzenie będzie powiększone  o podatek od towarów i usług według 

należnej stawki.  

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu wszystkich robót budowlanych. Płatność 

wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej niż 14 dni od dnia podpisania przez Strony protokołu 

odbioru robót budowlanych na podstawie doręczonej Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT z 21-dniowym terminem płatności na rachunek 

Wykonawcy wskazany w fakturze.  

4. Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie uprzednie podpisanie przez 

Strony protokołu odbioru, stwierdzającego brak wad i usterek Prac Wykończeniowych (tj. 

wad i usterek uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie przez przyszłych 

najemców z Lokalu). 

§ 7 

Kontrola i odbiór prac 

1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu lub jego doradcy technicznemu („Doradca 

Techniczny”) prawo wstępu do Lokalu w celu weryfikacji wykonywania robót 

budowlanych. 

 

2. W terminie 3 (trzy) dni po zakończeniu realizacji robót budowlanych, Wykonawca 

zawiadomi Zamawiającego o gotowości przystąpienia do odbioru końcowego. Dokładne 
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daty i godziny takiego odbioru zostaną uzgodnione przez Zamawiającego i Wykonawcę i 

będą przypadać nie później niż na 3 (trzy) dni od otrzymania przez Zamawiającego 

zawiadomienia.  

 

3. W przypadku, gdy w trakcie odbioru Zamawiający lub Doradca Techniczny zgłosi 

jakiekolwiek wady lub usterki, Wykonawca zobowiązany będzie, na swój koszt i ryzyko, w 

terminie nie późniejszym niż 7 (siedem) dni, usunąć te wady lub usterki. Wykonawca 

zawiadomi na piśmie Zamawiającego o usunięciu stwierdzonych wad lub usterek. W 

terminie 3 dni od otrzymania takiego zawiadomienia przez Zamawiającego, w 

uzgodnionym terminie, Wykonawca, Doradca Techniczny oraz Zamawiający spotkają się 

w celu potwierdzenia, czy wady lub usterki zostały prawidłowo usunięte. W przypadku, 

gdy w trakcie takiego dodatkowego odbioru Zamawiający lub Doradca Techniczny zgłosi 

dalsze istnienie wad lub usterek, lub powstanie nowej wady lub usterki, niniejsza 

procedura będzie miała ponownie zastosowanie aż do podpisania przez Zamawiającego 

i Wykonawcę protokołu odbioru stwierdzającego brak wad lub usterek.  

§ 8 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……………gwarancji i rękojmi na Roboty 

budowlane przy czym Strony  akceptują fakt, iż początek biegu gwarancji rozpoczyna się 

od momentu podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru robót 

budowlanych, stwierdzającego brak wad lub usterek.  

2. Zamawiający może korzystać z uprawnień wynikających z rękojmi niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

3. Zamawiający ma prawo żądania odszkodowania za szkody powstałe w wyniku wad lub 

usterek, na zasadach ogólnych bądź na podstawie innych postanowień niniejszej Umowy, 

bez względu na prawa wynikające z gwarancji lub rękojmi.  

4. O wykryciu wady lub usterki Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając termin i 

miejsce oględzin. 

5. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi i/lub gwarancji wad lub usterek wykonanych robót 

budowlanych, Zamawiający może żądać ich usunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym 

14 dniowym terminie. Celem uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, iż do 14 dniowego 

terminu nie będzie wliczany okres uniemożliwiający prowadzenie prac przez Wykonawcę 

na skutek siły wyższej. W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach dłuższy od 

wskazanego termin do usunięcia wady zostanie uzgodniony przez Strony. Usunięcie wady 

lub usterki stwierdza się protokolarnie.  

6. Usuwanie wad lub usterek nastąpi na koszt Wykonawcy odpowiednio poprzez naprawę 

lub wymianę poszczególnych materiałów, urządzeń, instalacji itp., mając na względzie 

takie działania naprawcze, które pozwolą na jak najszybsze i skuteczne usunięcie 

ujawnionej wady lub usterki. 

7. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wad lub usterek i nie usunie wad lub usterek w 

wyznaczonym 14 dniowym terminie, Zamawiający po dodatkowym wezwaniu może, bez 

konieczności uzyskiwania zgody sądu, usunąć wady lub usterki na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, przy zachowaniu prawa do odszkodowania na zasadach ogólnych. 
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8. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancji. Jakiekolwiek dalsze dokumenty     

dostarczane Zamawiającemu nie mogą zmieniać warunków gwarancji w odniesieniu do 

powyższych postanowień. Powyższy  zapis  nie  dotyczy  gwarancji  na  urządzenia i  

materiały  których  producent  zapewnia  inny  okres  gwarancji niż  ten  o  którym mowa 

w   § 8  ust 1 Umowy. 

§ 9 

Odstąpienie od umowy, kary umowne 

1. Zamawiający, poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym, ma prawo odstąpić w 

całości lub w części (według uznania Zamawiającego) od Umowy,  jeżeli Wykonawca: 

 

a) opóźnia się z wykonywaniem robót budowlanych w stosunku do terminów określonych 

w niniejszej Umowie o co najmniej 14 dni kalendarzowych; 

 

b) przerwie, zawiesi lub wstrzyma realizację niniejszej Umowy na okres dłuższy niż 14 dni 

kalendarzowych; 

 

c) pomimo wezwania do usunięcia nieprawidłowości i bezskutecznego upływu 

wyznaczonego mu terminu 14 dni kalendarzowych, w sposób istotny narusza 

postanowienia Umowy, nie realizuje Prac Wykończeniowych zgodnie z jej 

postanowieniami lub rażąco narusza przepisy prawa; 

 

d) pomimo wezwania do usunięcia nieprawidłowości i bezskutecznego upływu 

wyznaczonego mu terminu 14 dniowego wykonuje Prace Wykończeniowe w sposób 

wadliwy, w tym używa materiałów, urządzeń, instalacji nie posiadających odpowiednich 

certyfikatów i nie zaakceptowanych przez Zamawiającego, aprobat itp.; 

 

e) wykonuje niniejszą Umowę w sposób narażający Budynek na uszkodzenie. 

 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w 

wysokości odpowiadającej wartości prawidłowo wykonanej części Prac 

Wykończeniowych, pod warunkiem, że zostały one wykonane i przyjęte przez 

Zamawiającego zgodnie z Umową. Prace te zostaną zinwentaryzowane przy udziale 

Stron i przekazane na podstawie protokołu Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty 

doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości ……………….zł 

(słownie: …………………………zł), w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. 

4. W przypadku nie dotrzymania terminu o którym mowa w § 3 Umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości ………….zł (słownie:…………………) za 

każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do 

zapłaty. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do dostąpienia od niniejszej Umowy w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu którejkolwiek z 

okoliczności opisanych w ust.1 powyżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być 

złożone w formie pisemnej.  

6. Niezależnie od przysługującego prawa do odstąpienia od Umowy Zamawiający ma także 

prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku 
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niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z Umowy, jeżeli Wykonawca, pomimo wezwania przez Zamawiającego do 

wykonania lub należytego wykonania Umowy i wyznaczenia dodatkowego, co najmniej 7 

dniowego terminu, w dalszym ciągu jej nie wykonuje lub wykonuje ją nienależycie. 

                                                                                                 

§ 10 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca przed rozpoczęciem Prac Wykończeniowych zawrze umowę ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej od wszelkich ryzyk związanych z realizacją przez 

Wykonawcę i jego podwykonawców robót budowlanych, w związku z przejściem na 

Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za szkody na osobie oraz na mieniu wyrządzone 

Zamawiającemu oraz osobom trzecim na terenie Nieruchomości zgodnie z § 4 punkt 1 

niniejszej Umowy.  

2. Suma ubezpieczenia w umowie ubezpieczenia (polisie) powinna opiewać na kwotę 

100.000,00 złotych (słownie: stu tysięcy złotych 00/100). 

3. Najpóźniej dzień przed przystąpieniem do realizacji niniejszej Umowy Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu kopie polis ubezpieczeniowych wraz z dowodami uiszczenia 

składek. 

4. Obowiązek ubezpieczenia trwa od momentu wydania Wykonawcy Lokalu celem realizacji 

robót budowlanych do momentu końcowego ich odbioru przez Zamawiającego zgodnie              

z postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym ubezpieczenie powinno obejmować 

szkody ujawnione po zakończeniu realizacji Prac Wykończeniowych, a powstałe w trakcie 

ich realizacji przez Wykonawcę. 

5. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z zobowiązań opisanych powyżej 

Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym a Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu z tego 

tytułu kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia ustalonego w § 6 Umowy w 

terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

2. Wykonawca oświadcza, że wszelkie informacje, które może uzyskać od Zamawiającego, 

jego pracowników, bądź innych wykonawców ze strony Zamawiającego, bądź w 

posiadanie których może wejść świadcząc usługi w ramach umowy, będą stanowić 

w każdym czasie i dla każdego celu własność Zamawiającego i Wykonawca będzie je 

traktować jako ściśle poufne, utrzyma je w tajemnicy i wykorzysta wyłącznie na dobro i 

użytek Zamawiającego oraz nie będzie ich ujawniać bezpośrednio lub pośrednio żadnemu 

podmiotowi, za wyjątkiem, kiedy do ujawnienia takiego dojdzie za pisemną zgodą 

Zamawiającego lub na żądanie instytucji uprawnionej do udostępnienia takiej informacji. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że podejmie działania niezbędne w celu zachowania 

poufności informacji poufnych w sposób analogiczny jak w niniejszej Umowie, a w 
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szczególności poinformuje swoich pracowników, osoby wykonujące świadczenia na 

podstawie umów o cywilnoprawnym charakterze, lub wszelkie inne podmioty, które będą 

na jego rzecz wykonywać jakiekolwiek działania związane z Umową o obowiązku 

zachowania poufności w stosunku do informacji poufnych, a także o tym, iż jakiekolwiek 

ujawnienie, upublicznienie lub wykorzystanie informacji poufnych niezgodne z ust.1 

powyżej stanowić będzie naruszenie art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i będzie podlegać odpowiedzialności karnej na 

podstawie art. 23 tej ustawy. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

6. Wszelkie spory wynikające z Umowy,  Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W 

razie braku porozumienia w terminie 14  dni od zaistnienia sporu, będą one rozstrzygane 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

7. Umowa stanowi całość porozumienia Stron w przedmiocie nią objętym i zastępuje 

wcześniejsze ustalenia ustne i pisemne odnoszące się do jej przedmiotu. 

 

8. Jeśli w dowolnym momencie jakiekolwiek postanowienie Umowy lub jego część zostanie 

uznane za niezgodne z prawem lub bezskuteczne, taka niezgodność z prawem lub 

bezskuteczność nie będzie miała wpływu na ważność lub skuteczność innych 

postanowień Umowy, które nadal pozostają w mocy, a Strony dołożą wszelkich starań, 

aby postanowieni uznane za niezgodne z prawem lub bezskuteczne zastąpić 

postanowieniem ważnym; które będzie oddawać intencje, którą Strony miały tworząc 

postanowienie niezgodne z prawem lub bezskuteczne. 

 

9. Prawa i obowiązki Zamawiającego wynikające z Umowy mogą być przeniesione na osobę 

trzecią, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża 

zgodę. 

 

10. Prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przeniesione 

na osobę trzecią, bez pisemne zgody Zamawiającego. 

 

11. Wszelkie powiadomienia i oświadczenia wymagane Umową dokonywane będą i) listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru, ii) osobiste doręczenie za potwierdzeniem 

odbioru, iii) kurierem za potwierdzeniem odbioru, na adresy podane poniżej. Na potrzeby 

korespondencji bieżącej Strony mogą posługiwać się pocztą elektroniczną. 

 

12.  Strony niniejszym podają następujące adresy do doręczeń: 

 

dla Zamawiającego:  BGK Nieruchomości,  

Biuro Zarządu, ul.  Przeskok 2, 00-032 Warszawa, e-mail: 

…………………………………………………………………………. 
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dla Wykonawcy:  ………………………………………………………………………….  

 

13. 0 zmianie powyższych danych Strony będą informować się w formie pisemnej. Do czasu 

uzyskania takiej informacji, doręczenia Strony dokonywane na powyższe adresy lub 

numery będzie uznane za skuteczne. 

 

Załączniki:  

1) Oferta Wykonawcy 

 

 

 

 

Zamawiający         Wykonawca 

 

 

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


