
Załącznik nr 1       

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:    ................................................

Siedziba: ................................................

Adres poczty elektronicznej: ................................................
Strona internetowa: ................................................
Numer telefonu: ……........................................ 
Numer faksu: ……. ......................................
Numer REGON: ................................................
Numer NIP: ................................................

 Dane dotyczące zamawiającego
 Gmina Lipnik 
Lipnik 20, 27-540 Lipnik 
www.lipnik.asi.pl 
inwestycje@lipnik.asi.pl 
Godziny urzędowania  7.15 do 15.15 

Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując  do  ogłoszenia  o  zamówieniu  publicznym  na  Pełnienie  funkcji  nadzoru 
inwestorskiego związanego z realizacją  zadania inwestycyjnego dotyczącego  Budowy 
oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik – 
etap I  Numer sprawy:   ZP 341/   2 /  10  oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z 
wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena oferty

cena netto...........................................................................................................zł 
(słownie: ..............................................................................................................)
podatek VAT.......................................................................................................zł
cena brutto..........................................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczam, że:

  [x]  Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: ……………………. 
  [x]  Termin płatności:.......... dni 



Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1.  Oświadczam,  że  zapoznałem się  ze  specyfikacją  istotnych  warunków zamówienia,  nie 
wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
3. Oświadczam, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia 
umowy / wzór umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w 
przypadku  wyboru  mojej  oferty  do  zawarcia  umowy w miejscu  i  terminie  wyznaczonym 
przez zamawiającego.

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

Zastrzeżenie wykonawcy

Inne informacje wykonawcy: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

 [x]  Informacje na temat podwykonawców
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)



Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość               ................................................        Data .....................

Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
 Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania 
inwestycyjnego dotyczącego  Budowy oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją 
sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik – etap I 
 
LP Przedmiot Ilość Cena jed. 

Netto
Cena netto
(kol 3 x 4)

VAT Wartość 
brutto 
(kol 5 + 6 )

 

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)



Załącznik nr 3

WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

 
Lp. Imię i nazwisko Zakres  odpowiedzialności

 
 
1  
 
2  
 
3  
 
4  
 
5  

 
.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)



Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

 
Oświadczamy,  że  spełniamy  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  szczegółowo  w 
specyfikacji istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia 
3) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 
wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Na potwierdzenie  spełnienia wyżej  wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie 
dokumenty  i  oświadczenia  wskazane  przez  zamawiającego  w  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)



 Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE  O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

Oświadczamy,  że  w  stosunku  do  Firmy,  którą  reprezentujemy  brak  jest  podstaw  do 
wykluczenia  z  powodu niespełnienia  warunków, o których  mowa w art.  24 ust.  1  Prawa 
zamówień publicznych w szczególności:
1) Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub 
wykonując  je  nienależycie,  a  szkoda  ta  została  stwierdzona  orzeczeniem  sądu,  które 
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania.
2) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono 
upadłości,  z  wyjątkiem sytuacji,  gdy po  ogłoszeniu  upadłości  doszło  do  zawarcia  układu 
zatwierdzonego  prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  ten  nie  przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
3) Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych 
prawem zwolnienia,  odroczenia,  rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w 
całości wykonania decyzji właściwego organu.
4) osoby określone w art.  24 ust.  1 pkt 4) do 8 nie zostały prawomocnie skazane za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za 
przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
5) w stosunku do Firmy,  którą reprezentujemy Sąd nie orzekł  zakazu ubiegania  się o 
zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary.

Na potwierdzenie  spełnienia wyżej  wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie 
dokumenty  i  oświadczenia  wskazane  przez  zamawiającego  w  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)



Załącznik nr 6

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW / USŁUG.

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

Wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 
wykonywanych,  dostaw / usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli 
okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  z  podaniem  ich  wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te 
dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wymagany jest w celu 
potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.

Rodzaj 
zamówienia

Całkowita 
wartość

Czas realizacji Nazwa 
zamawiającegopoczątek zakończenie

1 2 3 4 5

 

Do  wykazu  należy  dołączyć  dokumenty  potwierdzające,  że  wykazane  dostawy  /  usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Jeżeli  wykonawca  polega  na  wiedzy  i  doświadczeniu  innych  podmiotów  należy  do 
powyższego  wykazu  dołączyć  pisemne  zobowiązania  tych  podmiotów  do  oddania  do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)



 Załącznik nr 7

INFORMACJE NT osób które będą wykonywać zamówienie . 

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

 
lp Nazwa  /  funkcja  / 

stanowisko
Zakres wykonywanych czynności Przygotowanie 

zawodowe  / 
uprawnienia

1
2
3

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)



załącznik nr 8

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy ................................................................................................

Miejscowość .............................................. Data .......................

OŚWIADCZENIE 

ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, 
POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

Oświadczam,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w 
szczególności osoby wskazane w Wykazie osób, które będą uczestniczyć  w wykonywaniu 
zamówienia posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania 
przedmiotu niniejszego postępowania.

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)



Zał. nr 9
WZÓR

UMOWA      /2010 r.

Zawarta  w  dniu  .........................  r.  pomiędzy  Gminą  Lipnik   reprezentowaną  przez 
Wójta Gminy Lipnik:

1. ..................................                 Wójt Gminy Lipnik

zwanym dalej „Zamawiającym” z jednej strony a :
................................................................................
 reprezentowanym przez :

1. .............................................................................

2. ............................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” z drugiej strony o  następującej treści :

§ 1 

1.  Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  pełnienie  nadzoru 

inwestorskiego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego 

pn:   Pełnienie  funkcji  nadzoru  inwestorskiego  związanego  z  realizacją  zadania 

inwestycyjnego  dotyczącego   Budowy  oczyszczalni  ścieków  w  Lipniku  z  kanalizacją 

sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik – etap I

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy pełen zakres czynności określonych dla inspektora 

nadzoru, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. 

U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) w tym m.in. :

1)  reprezentowanie  Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli  zgodności  jej 

realizacji  z  projektem  i  pozwoleniem  na  budowę,  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy 

technicznej,

2) wydawanie poleceń i  instrukcji  Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i 

rzetelnego wykonywania robót budowlanych, prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne 

dla ich prawidłowego wykonania,

3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 

szczególności  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobów  budowlanych  wadliwych  i 

niedopuszczonych  do  stosowania  w  budownictwie,  żądanie  dodatkowych  badań 



jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę 

robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,

4) dokonywanie odbiorów częściowych , zwłaszcza robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz  wszelkich prób technicznych , oraz udział w czynnościach przekazywanie obiektu do 

użytkowania i eksploatacji,

5)  udział  w  czynnościach  przekazania  placu  budowy,  odbioru  końcowego  oraz 

gwarancyjnego,  

6) stały nadzór nad realizowaną inwestycją, a w szczególności ustalenie stanu zaawansowania 

robót  i  zgodności  zaawansowania  prac  z  harmonogramem  rzeczowo-finansowym, 

potwierdzanie  zakresu   faktycznie  wykonanych  robót  jako  podstawy  do  zapłaty 

wynagrodzenia  Wykonawcy  robót  ,  oraz  informowanie  Zamawiającego  o  usunięciu 

ewentualnych wad i usterek,

7)  współdziałanie  z  Zamawiającym w zakresie  rozliczania  inwestycji  z  wykonawcą robót 

budowlanych  i instytucjami finansującymi inwestycje,

8) pobyt na terenie realizowanej inwestycji z następującą częstotliwością :

- na budowie min. 2 razy w tygodniu , 

- u Zamawiającego min. 1 raz w tygodniu, 

- oraz  na  każde  wezwanie  Zamawiającego  i  Wykonawcy  robót 

budowlanych, 

- udział w naradach technicznych,

9) informowanie Zamawiającego o wszelkich sprawach dotyczących nadzorowanych robót 

budowlanych,  sygnalizowanie  o  wszelkich  okolicznościach  mogących  mieć  wpływ  na 

terminowość  oraz   poprawność  wykonywanych  robót  budowlanych  oraz  o  wystąpieniu 

okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej.

3.Wykonawca ma prawo:

a) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem 

do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób 

lub  badań,  także  wymagających  odkrycia  robót  lub  elementów  zakrytych,  oraz 

przedstawienia  ekspertyz  dotyczących  prowadzonych  robót  budowlanych  oraz  urządzeń 

technicznych;

b) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w 

przypadku,  gdyby  ich  kontynuacja  mogła  wywołać  zagrożenie  bądź  spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.



4. Wykonawca nie posiada prawa do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w 

imieniu Zamawiającego, w szczególności dotyczy to wydawania poleceń wykonywania robót 

dodatkowych bądź uzupełniających

§ 2

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  zlecony  nadzór  inwestorski  wykonywać  z  należytą 

starannością  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, standardami, zasadami 

sztuki inżynierskiej, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy. 

2. Wykonawca posiada uprawnienia budowlane :

-  w specjalności……………………………………………..  jest członkiem Izby Inżynierów 

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ………………………………………………… oraz 

posiada aktualne ubezpieczenie OC,

-  w specjalności……………………………………………..  jest członkiem Izby Inżynierów 

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ………………………………………………… oraz 

posiada aktualne ubezpieczenie OC. 

3. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy przedłoży polisy 

lub inne dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie na okres od dnia rozpoczęcia do 

dnia ukończenia robót ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie niższą niż kwota 

ofertowa.

§ 3

Termin wykonania zamówienia – świadczenia usługi; od dnia przekazania placów budowy tj. 

……… 2010 do dnia 31.10.2011 r, z zastrzeżeniem że zakończenie świadczenia usługi 

nastąpi wraz z ostatecznym odbiorem zadania realizowanego na podstawie umowy zawartej z 

firmą wykonującą roboty o których mowa w § 1 ust 1 umowy 

§ 4

1.  W  zakresie  określonym  w  §  1  niniejszej  umowy  Wykonawca  jest  upoważniony  do 

występowania  wobec podmiotu   ,  z  którym Zamawiający podpisze umowę na wykonanie 

robót budowlanych , zwanego dalej „Firmą”.

2. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji inspektora nadzoru od dnia przekazania 
placu budowy Firmie przez Gminę , w celu realizacji umowy o roboty budowlane określone 
w  §1  ust.  1,  do  czasu  zakończenia  inwestycji  tj.  po  końcowym  odbiorze  wszelkich 
wykonanych robót budowlanych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz po całkowitym 
rozliczeni inwestycji z Firmą  i wszystkimi instytucjami finansującymi.



§ 5

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy wynosi zgodnie 

ze złożoną ofertą : ………………………………..zł brutto 

2.  Kwota  określona  w ust.  1  obejmuje  całość  wynagrodzenia  Wykonawcy  za  wykonanie 

umowy – nie  przewiduje się  dodatkowej  płatności  za  prowadzenie  nadzoru nad robotami 

dodatkowymi, a także wynagrodzenie nie ulegnie zmianie w przypadku przekroczenia czasu 

trwania zadania inwestycyjnego o którym mowa w § 1 ust 1 umowy 

3. Zapłata wynagrodzenia umownego nastąpi dwoma fakturami w 2010 r i dwoma w 2011 r. 

na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur – częściowych oraz końcowej.

Pierwsza faktura wystawiona po wykonaniu  30 % wartości robót przez Firmę,  płatne do 

25 % wartości umowy 

Druga faktura wystawiona po wykonaniu 60 % wartości umowy robót przez Firmę, płatne do 

kwoty kolejnych 25% wartości umowy

Trzecia  faktura wystawiona  po wykonaniu 80 % wartości umowy przez Firmę,  płatne do 

kwoty kolejnych 25% wartości umowy 

Faktura końcowa płatna po zakończeniu i całkowitym rozliczeniu robót wykonanych przez 

Firmę.

4. Podstawę do wystawienia faktur, o których mowa w ust. 3 stanowi odpowiednio częściowy 

lub  końcowy  protokół  odbioru  robót,  o  których  mowa  w  §1  ust.  1,  stwierdzający  ich 

prawidłowe  wykonanie  przez  Firmę,  oraz   podpisany  przez  strony  protokół  z  pełnienia 

nadzoru .

5. Zafakturowaną należność Zamawiający ureguluje przelewem w terminie do 30 dni, licząc 

od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia 

rachunku Zamawiającego.

§ 6

1. Jeżeli w okresie realizacji inwestycji zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, 

nieprzewidzianych  umową  zawartą  z  Firmą,  to  Wykonawca  powinien  niezwłocznie 

zawiadomić o tym Zamawiającego, celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia Firmie.

2.  Bez  uprzedniej  zgody  Zamawiającego  Wykonawca  nie  jest  upoważniony  do  zlecenia 

Firmie wykonania robót dodatkowych.

§ 7



Za  szkody  wynikłe  z  nienależytego  wykonania  nadzoru  Wykonawca  odpowiadać  będzie 

wobec Zamawiającego na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. 

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w  przypadku  naruszenia  obowiązków  określonych  w  niniejszej  umowie,  lub  w 

przepisach prawa – w wysokości 500,00 zł ,  za każde zdarzenie, 

2) w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze 

stron  ,  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  –  w  wysokości  10  % 

wynagrodzenia  brutto określonego w  § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kary umownej.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potrącenia z art. 498 i dalszych 

Kodeksu Cywilnego z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności z tytułu kar 

umownych i innych odszkodowań.

4. Prawa do wynagrodzenia Wykonawcy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich 

bez uprzedniej zgody zamawiającego.

§ 9

1. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy zrealizuje 
z  podwykonawcami  /  bez 
podwykonawców………………………………………………………..

2. Przed  zawarciem  przez  Wykonawcę  umowy  o  usługi  objęte  niniejszą  umową  z 
podwykonawcą Zamawiający bezwzględnie wymaga złożenia pisemnej informacji.
3. Wykonawca przedstawi projekt umowy z podwykonawcą 
4. Wykonawca  wobec  Zamawiającego  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  usługi,  które 
wykonuje przy pomocy podwykonawców.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość i należytą staranność 
wykonanych usług przez podwykonawców.
6. Wykonawca  zapewni  ustalenie  w  umowach  z  podwykonawcami  takiego  zakresu 
odpowiedzialności za wady,  aby nie był  on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
Wykonawcy wobec Zamawiającego. 
7. Wykonawca  zapłaci  wszelkie  należności  za  roboty  (usługi)  wykonane  przez 
podwykonawcę.
8. Dodatkowe ustalenia stron …………………………………………………………………

§ 10



Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem 

Zamawiającego  w  ramach  umowy  zawartej  z  Firmą  o  wykonanie  robót  budowlanych 

wymienionych w  §1 ust. 1 niniejszej umowy. Umocowanie nie upoważnia Wykonawcy do 

zawierania jakichkolwiek umów w interesie lub na rzecz Zamawiającego.

§ 11

1. Poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo 

rozwiązania  niniejszej  umowy  bez  zachowania  okresu  wypowiedzenia  w  następujących 

sytuacjach:

1) utraty przez Wykonawcę uprawnień koniecznych do wykonania niniejszej umowy,

2) rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub 

przepisów prawa,

3) 3- krotnego nałożenia kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.

§12

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  kodeksu 

cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 

156 poz. 1118 z późn. zm.) i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 13

Ewentualne  spory,  wynikłe  z  wykonywania  niniejszej  umowy,  rozstrzygać  będą  sądy 

właściwe dla zamawiającego.

§ 14

Zmiana  postanowień  umowy dla  swojej  ważności  wymaga  formy pisemnej  pod  rygorem 

nieważności .

§ 15

Umowę niniejszą sporządzono w 4 egz. , po dwa dla każdej ze stron.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1. Oferta wykonawcy i dokumentacja przetargowa

            

       Wykonawca                                                    Zamawiający




