
Załącznik Nr 1                

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Dane dotyczące wykonawcy

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

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

Adres poczty elektronicznej: ................................................
Strona internetowa: ................................................
Numer telefonu: 0 (**) ...................................... 
Numer faksu: 0 (**) ......................................
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 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do istniejących budynków

Numer sprawy: ZNAK: ZP 341/ 4  /08
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:



Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: …………………….  
Termin płatności:.......... dni  
Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):............. 
Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni 
- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... .......... 
.................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... 
- załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........   
  [x]     Inne

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 
umowy:
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... 
.......... ..........  zakres odpowiedzialności
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... 
.......... ..........  zakres odpowiedzialności

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon...................................................Fax.........................................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 
wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania 
oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
postanowienia umowy / wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Dokumenty

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



Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

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



Załącznik Nr 2

FORMULARZ CENOWY

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

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

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

Cenowa ofertowa za wykonanie zadania / przedmiotu zamówienia:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do istniejących budynków

Lp. Przedmiot Ilość Cena jn. netto Netto (kol.3xkol.4) VAT Brutto (kol.5+kol.6)
 

 
1  
 
2  
 
3  
 
4  
 
5  

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego. 

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



Przedmiar robót dla miejscowości Lipnik 

Lp Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Posz Razem
1 Roboty ziemne
1
d.1

KNR AT-11
0104-02

Wykopy liniowe no gł. do 2,4m o szer. do 1,0m w gruncie kat. 
III
237*0,8*2,4

m3 455,040

Razem 455,040
2
d.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych 

0,237

km 0,237

Razem 0,237
3
d.1

KNR AT-11
0109-02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8m 
szer. do 1,0m w gruncie kat III ; koparka 0,60m3
455,04

m3 455,040

Razem 455,040
2 Roboty montażowe
4
d.2

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb. Do 3,0m na odkład koparkami 
podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,25-0,60m3 w gr. kat III-IV pod 
studzienki rewizyjne
22*8*2,6

m3 457,600

Razem 457,600
5
d.2

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15cm

237*0,6*0,15

21,330

Razem 21,330
6
d.2

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-
2,5m i głęb. do 1,5m w gr. kat I-III
457,6

457,600

Razem 457,600
7
d.2

KNNR 11
0505-02 
z.sz.3.10.

Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom 150 mm – 
(długość do 15m)

237

237,000

Razem 237,000
8
d.2

KNNR 4 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200mm w 
gotowym wykopie o głębok. 3m
22

22,000

Razem 22,000



Przedmiar robót dla miejscowości Włostów
kanalizacja grawitacyjna i przyłącza WLOSTOW II KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.    Podstawa                                                Opis i wyliczenia j. m.   |    Poszcz         Razem
knalizacja sanitarna grawitacyjna , przyłącza kanaliazcyjne w m. Włostow

1 45231300-8 ROBOTY ZIEMNE , INSTALACYJNE , PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW , INST. ELEKTRYCZNA ZASILENIE 
ZALICZNIKOWE

1 d.1 KNNR1 
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 
równinnym. 0.16 km

0.160

RAZEM 0.160
2
d.1

KNNR1 
0209-06 
z.sz.2.1.1. 
9906-02/01

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 
m3 w gr.kat. III - praca na mokrym podłożu 70%
226 m3 

226.000

RAZEM 226.000
3
d.1

KNNR1 
0214-02 
z.o.2.11.4. 
9911-03

Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów.wykopów obiektowych 
spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 
cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js= 1.00) 226 m3 

226.000

RAZEM 226.000
4 d.1 KNNR1 

0307-02 
z.o.2.10.1. 
9901-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1 ,5 m o ścianach pionowych 
w gruntach suchych kat. III-IV - strefa niebezpieczna obok jezdni (76-130 poj./h)
97 m3 

97.000

RAZEM 97.000
5 d.1 KNNR1 

0318-01 
z.o.2.11.4. 
9911-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1 .5 m 
w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1 .00)
97 m3 

97.000

RAZEM 97.000
6 d.1 KNNR4 

1411-02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 19 m3 
19.000

RAZEM        i         19.000
7 d.1 KNNR4 

1308-03 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 158 m 
158.000

RAZEM        |       158.000
8 d.1 KNNR4 

1417-02
Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą 
teleskopową 6

szt 6.000

RAZEM 6.000
9
d.1

KNNR4 
1207-02

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o 
śr.300-600mm w gruntach kat.lll-IV36 36 m 

36.000

RAZEM 36.000
10 
d.1

KNNR4 
1610-02 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 200 mm 1

ode. -1 
prób. 
ode. -1 
prób.

1.000

RAZEM 1.000
11 
d.1

kał geode-
zyjna wykonanie inwentaryzacji   kanału 1 kpi kpi

1.000

RAZEM 1.000
2 45231300-8 PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
12 
d.2

KNNR1 
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych 
w gruntach suchych kat. III-IV 209 m3

209.000

! RAZEM 209.000
13 
d.2

KNNR1 
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m 
w gr.kat. I-III 209 m3 

209.000

RAZEM 209.000



14 
d.2

KNNR4 
1411-02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 15.7 m3 

15.700

RAZEM 15.700
15 
d.2

KNNR4 
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

130.50                                                                                                            |m 130.500
RAZEM 130.500

16 
d.2

KNNR4 
1413-01 
z.sz.5.4.

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 
3m - z płytą przejściową i kominem włazowym
7 stud. 

stud.

7.000

RAZEM 7.000
17 
d.2

KNNR4 
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm
7

ode. -1 
prób. 
ode. -1 
prób.

7.000

i RAZEM 7.000
18 
d.2

KNNR-W 3 
0309-01

Ręczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie 
wapiennej i cementowo-wapiennej włączenia do budynków mieszkalnych 1.5  m3

1.500

RAZEM        |           1.500
19 
d.2

kał geode-
zyjna inwentaryzacja przyłączy 1 i kpi

1.000

RAZEM 1.000



 Załącznik Nr 3

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O 
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

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

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

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

 
Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie: 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia 
działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi, 
2. Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia,
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 
24 prawa zamówień publicznych

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty 
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie 
informacje są zgodne z prawdą.

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



Załącznik Nr 4

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 5

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH .

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

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

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

Wykaz  wykonanych  robót  budowlanych  w okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed wszczęciem 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  odpowiadających  swoim  rodzajem  i  wartością  robotom 
budowlanym  stanowiącym  przedmiot  zamówienia,  z  podaniem  ich  wartości  oraz  daty  i 
miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane 
należycie  wymagany jest  w celu potwierdzenia,  że wykonawca posiada niezbędną wiedzę 
oraz doświadczenie.

Na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawcy winni wykazać, że w ciągu 
ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające rodzajem i 
wartością przedmiotowemu zamówieniu.

Rodzaj 
zamówienia

Całkowita 
wartość

Czas realizacji
początek zakończenie

Nazwa 
zamawiającego

1 2 3 4 5

 

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane 
należycie. 

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



Załącznik Nr 6

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

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZI I 
URZĄDZEŃ, JAKIE POSIADA WYKONAWCA.

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

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

 

Charakterystyka (typ/marka/model) Liczba
Jednostek UWAGI

A. SPRZĘT

B. URZĄDZENIA

C. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE

D. INNE

 [x]   Do wykazu należy załączyć: lista niezbędnych dokumentów (np. certyfikaty, dokumenty 
rejestracyjne itd.) jeżeli są wymagane

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



Załącznik Nr  7
Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy ................................................................................................
Miejscowość .............................................. Data .......................

INFORMACJA NT. PRZECIĘTNEJ LICZBY ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW 
ORAZ LICZEBNOŚCI PERSONELU KIEROWNICZEGO

Informacja nt. przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu 
kierowniczego w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności 
jest krótszy w tym okresie, wymagana jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada 
niezbędną wiedzę oraz doświadczenie a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia.
Informacja  
 
Informacja nt. przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników  
 
Liczebności personelu kierowniczego

 
* Wypełnić, jeżeli zakres przedmiotu wymaga posiadania przygotowania zawodowego 
/uprawnień. 
* Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie osób 
przewidzianych do wykonania zamówienia. 

________________________________
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentowania wykonawcy

_________________________________
Czytelne podpisy osób uprawnionych do 
reprezentowania wykonawcy



 
Załącznik Nr 8

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

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

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

 WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE 

Wykaz  osób  i  podmiotów,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia  wraz  z 
informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych  i  wykształcenia  niezbędnych  do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności

 
 
Lp. Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu Tel. kontaktowe, fax Kwalifikacje  / 
WykształcenieZakres wykonywanych czynności  
 
1  
 
2  
 
3  
 
4  
 
5  

* Wypełnić, jeżeli zakres przedmiotu wymaga posiadania przygotowania zawodowego 
/uprawnień. 

Do wykazu należy dołączyć dokumenty stwierdzające, że osoby / podmioty, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

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



Zał. nr 9
WZÓR

UMOWA      /2008 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. W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym 
w dniu ........................ r.  Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania 
zadanie inwestycyjne pt „ …………………………....”

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  zrealizować  przedmiot  umowy  zgodnie  z  dokumentacją 
techniczną, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami 
w szczególności techniczno - budowlanymi oraz normami.

§ 2.
Ustala się następujące terminy przedmiotu umowy :
- rozpoczęcia robót  ....................................... r.
- zakończenia robót i przekazania zadania do użytku 
Przyłącza w Lipniku do dnia 20.05.2008.r.
Przyłącza we Włostowie do 31.08.2008 r.

§ 3.
1. Obowiązującą  formą wynagrodzenia  za wykonanie całego przedmiotu zamówienia jest 

wynagrodzenie  ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 ustala się na kwotę  ....................... zł łącznie  

z podatkiem VAT / słownie: ................................... brutto)
3. Wynagrodzenie  określone  w  ust.  2   jest  niezmienne  do  końca  realizacji  przedmiotu 

umowy.
4. W przypadku konieczności realizacji robót dodatkowych, których zakres nie przekroczy 

20% uprzedniego  zamówienia,  Wykonawca  wykona  te  roboty  na  dodatkowe zlecenie 
Zamawiającego udzielone z wolnej ręki przy zachowaniu tych samych norm, parametrów 
technicznych i standardów.



§ 4.
Do obowiązków Zamawiającego należy :

1) przekazanie w terminie do ................................ r. terenu budowy

§ 5.
Z ramienia Zamawiającego nadzór inwestorski pełnić będzie :
..............................................................................................

§ 6.
Kierownikiem budowy wyznaczonym przez Wykonawcę  będzie :
...........................................................................................

§ 7.
1. Wykonawca jest obowiązany wykonać roboty nie objęte umową, jeżeli są one niezbędne 

ze względu  na niebezpieczeństwo lub awarię. Podstawę do podjęcia tych robót stanowi 
wpis do dziennika budowy inspektora nadzoru lub przedstawiciela nadzoru budowlanego.

2. Jeżeli  w  toku  robót  lub  w  trakcie  odbioru  końcowego  zaistnieje  konieczność 
przeprowadzenia prac nie objętych dokumentacją przetargową, Wykonawca przyjmuje te 
roboty do wykonania na warunkach określonych w  § 3 ust 4 umowy.

3. Zamawiający nie pokrywa kosztów robót dodatkowych wynikłych z winy Wykonawcy.

§ 8.
Wykonawca   zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  z  materiałów  własnych 

...................................................................................
                        (osobiście / z podwykonawcami)
Materiały o których mowa w ust. 1   powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie. Prawo 
budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.

Na  każde  żądanie  Zamawiającego,  Wykonawca  zobowiązany  jest  okazać  w  stosunku  do 
wskazanych  materiałów:  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  deklarację  zgodności  z 
Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§ 9.

1. Wynagrodzenie  dla  Wykonawcy  będzie  płatne  po  zakończeniu  i  odebraniu  całego 
zakresu zamówienia.

2. Podstawą  do  wystawienia  faktury  za  wykonane  roboty   będzie  protokół  końcowego 
odbioru zadania podpisany przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i inne osoby 
biorące udział w odbiorze reprezentujące Wykonawcę i Zamawiającego.

3. Ustala się termin zapłaty faktury  końcowej wystawionej przez Wykonawcę w ciągu 30 
dni  od  dnia  otrzymania  faktury  przez  Zamawiającego  wraz  z  dokumentami 
rozliczeniowymi.

4. Regulowanie należności będzie następować  z konta  Zamawiającego.

§ 10
1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o 

stan  techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.
2. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa  
     nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z 



     prowadzonymi robotami, w tym także i ruchem pojazdów.

§ 11
Strony postanawiają, że za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy będą naliczane  kary 
umowne w następujących wypadkach i wysokościach :

1). Wykonawca jest zobowiązany zapłacić kary umowne Zamawiającemu :
a)  za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1%  umownej wartości 

całości robót §3 ust. 2  za każdy dzień zwłoki po upływie terminu umownego.
b)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za 

wady w wysokości  0,2% umownej  wartości   całości  robót  (§3)  za  każdy dzień 
zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

c) za  spowodowanie  przerwy  w  realizacji  robót  przez  okres  ponad  14  dni  lub 
odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego.

2). Zamawiający jest zobowiązany zapłacić kary umowne Wykonawcy :
a)  za  zwłokę  w  przekazaniu  terenu  budowy  w  wysokości  0,1%  wynagrodzenia 

umownego za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

faktycznie poniesionej  szkody,  jeżeli  zastrzeżone kary umowne nie pokrywają  szkody 
powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.       

§ 12
Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w treści artykułu XV Kodeksu 
Cywilnego  przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach :

1). Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy :
a)  w  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że   wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było powiedzieć w chwili 
zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 
miesiąca  od  powzięcia  wiadomości  o  powyższych  okolicznościach.  Wykonawca 
może  żądać  jedynie  wynagrodzenia  należnego  mu  z  tytułu  wykonania  części 
umowy.

b)  zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy
c)  Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 

ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie
d) Wykonawca przerywa realizację robót z przyczyn zależnych od siebie i przerwa ta 

trwa dłużej niż 4 tygodnie.
2).  W razie  odstąpienia  od  umowy  Zamawiający  z  udziałem Wykonawcy  sporządza 

inwentaryzację robót na dzień odstąpienia od umowy.
3). Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia.
§ 13

1. Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot umowy nie będzie posiadał 
wad i usterek wynikających z nieprawidłowego wykonawstwa i wadliwości materiałów.

2. Na  przedmiot  umowy  Wykonawca  udziela   36   miesięcy  gwarancji  licząc  od  daty 
podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 14
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 
istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze w 
terminach wynikających z Kodeksu Cywilnego.



§ 15.
1. Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu
2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w 

ciągu 14 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.  Zamawiający dokonuje odbioru  z 
udziałem Wykonawcy.

3. Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują strony umowy.
4. W przypadku kiedy w toku odbioru stwierdzone zostają wady, których usunięcie będzie 

niemożliwe  w  czasie  trwania  odbioru  Zamawiający  przerwie  czynności  odbioru  do 
czasu  ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

5. Jeżeli w toku odbioru stwierdzone zostaną wady uznane za nie nadające się do usunięcia 
Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do utraconej wartości 
użytkowej przedmiotu umowy.

§ 16.
Dodatkowe ustalenia stron ......................................................................................................

§ 17.
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania umowy strony będą rozwiązywać w 
drodze  polubownego  porozumienia.   W  przypadku  nie  osiągnięcia  porozumienia  spory 
rozstrzygać będą właściwe sądy powszechne dla Zamawiającego

§ 18.
Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  umowy  mogą  być  dokonywane  wyłącznie  
w formie aneksu pisemnego podpisanego przez obie strony.

§ 19.
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień Publicznych.

§ 20
Umowę sporządzono w  dwóch jedno brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron.

Załączniki stanowiące integralną część umowy :

1. Oferta i dokumentacja przetargowa
2. Przedmiar robót.
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