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Znak sprawy: IGP.271.53.2019 ...............            Szydłów, dn. 2 września 2019 r. 

 

Zapytanie ofertowe 

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych / tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm./ 

 

I. Zamawiający 

Gmina Szydłów, ul. Rynek, 28-225 Szydłów; tel/faks 41 354 51 25, zaprasza do złożenia oferty cenowej 

na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 548 w Szydłowie od km 0+000 do 

km 0+133”  
 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości 

Szydłów – dz. nr ewid. 548. 

Rodzaj i zakres prac do wykonania obejmuje: Przebudowę odcinka drogi dł. 133 mb, szerokość jezdni 2,5 

m, szerokość poboczy 2 x 0,30 m, a w szczególności: 

1) wykonanie warstw podbudowy, 

2) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, 

3) wykonanie poboczy: materiałem kamiennym i półwgłębne utrwalenie emulsją asfaltową i grysem 

kamiennym, 

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 15.10.2019 r.  

3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. 

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty 

1. Formularz ofertowo – cenowy wg wzoru. 

2. Kosztorys ofertowy uproszczony wraz z podaniem zastosowanych w kosztorysie czynników 

cenotwórczych – ORYGINAŁ. 

 

IV. Miejsce składania ofert 

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 10 września 2019 r., godz. 10:00 w siedzibie 

Zamawiającego Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, Sekretariat – pokój 11, w zamkniętej 

kopercie z dopiskiem „Oferta na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 548 w 

Szydłowie od km 0+000 do km 0+133” 

 

V. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto 

za wykonanie przedmiotu zamówienia.  

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

oraz słownie. 

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 

5. Rozliczenie finansowe za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury końcowej 

wystawionej za przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych. 

 

VI. Kryterium oceny  

Najniższa cena.  

 

VII. Informacje o formalnościach  

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści zestawienie ofert na stronie 
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internetowej gmina@szydlow.pl. 

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia 

o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 

wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 

oceny. 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Projekt umowy 

3. Projekt budowlany 

4. Przedmiar robót 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZIŁ: 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

 

WZÓR  -  FORMULARZ OFERTOWY 

 

WYKONAWCA: ............................................................. 

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

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

tel/fax: .............................................................................. 

 

O F E R T A 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 548  
w Szydłowie od km 0+000 do km 0+133”  oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie: 

 

 

BRUTTO za wykonanie zamówienia, ze wszystkimi opłatami koniecznymi przy realizacji 

zamówienia w wysokości .................................................. PLN  

(słownie ............................................................................................................................................. PLN) 

 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapisami w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. 

2. Podana cena zawiera wszystkie koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu 

zamówienia wg opisu podanego w zapytaniu ofertowym. 

3. Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym wzór umowy (załącznik nr 2) został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach 

w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 

faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.). 

5. Ofertę niniejszą składamy na ............... kolejno ponumerowanych stronach. 

6. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

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

7. W sprawach związanych z niniejszym postępowaniem należy kontaktować się z: 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………… 

Adres: ……………………………………………… 

Telefon: ……………………………… fax: …………………………………………………… 

E-mail: ……………………………………………………………. 

 

 

 

 

                                             

                                                Data i podpis 

 

 

 

 

 

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

              podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym 

             do występowania w obrocie prawnym lub posiadających 

                                              pełnomocnictwo 
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     Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego 

 

UMOWA nr ……/A-53/2019 

 

zawarta w dniu …………. r. w Szydłowie pomiędzy: Gminą Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, 

NIP: 866-16-08-398 

reprezentowaną przez: Andrzeja Tuza – Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów 

zwaną dalej Zamawiającym,  

 

a firmą  

…… 

 reprezentowaną przez:… 

zwaną dalej Wykonawcą, 

o następującej treści: 

§1 

Zamawiający, w rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie art. 4 ust 8, ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) - zleca,  

a wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 548 w Szydłowie 

od km 0+000 do km 0+133”. 

 

1. Na przedmiot umowy określony w §1 składa się następujący zakres rzeczowy 

1) Wykonanie przebudowy drogi nr ewid. 548 - zgodnie z projektem, 

2) Uporządkowanie terenu. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem zadania i oświadcza, że zobowiązuje się wykonać 

przedmiot umowy zgodnie z umową. 

3. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywać się będzie  

w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem. 

 

§ 2 

Strony ustalają następujące terminy realizacji: 

1. Protokolarne przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 3 dni od zgłoszenia przez wykonawcę 

terminu rozpoczęcia budowy. 

2. Zakończenie całości robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nastąpi do dnia 15 

października 2019 r. 

3. Przez zakończenie robót w terminie wskazanym w ust. 2 należy rozumieć ich zgłoszenie 

Zamawiającemu przez Wykonawcę w sposób wskazany w § 14 ust. 2 umowy. 

 

§ 3 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 

realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia informacji pisemnej do siedziby Zamawiającego  

 o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z 4 dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem 

umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym 

fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich 

zbadania przez Zamawiającego, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. 

3. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą 

Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem 

postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy 

pomocy podwykonawców. 
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5. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143a do 143d 

ustawy PZP. 

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie jest 

obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz  

z przedłożoną zgodą wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian  

w zawartej umowie.  

2) Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami; 

a) umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury; 

b) w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te określone 

w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą; 

c) termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi być zgodny  

z wymogami określonymi w umowie z Wykonawcą; 

d) zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały wykonawcę  

z odpowiedzialności względem zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub 

dalszych podwykonawców. 

3) Zamawiający w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy składa pisemne zastrzeżenia do 

jej treści. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w terminie wskazanym uważa się projekt umowy za 

zaakceptowany. 

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty 

budowlane, dostawy i usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. 

5) Nie ma obowiązku przedkładania umów, o których mowa w pkt. 4), jeżeli wartość zawartych umów 

z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i usługi nie przekracza 0,5% wartości 

inwestycji i 50 tys. zł.  

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez 

podwykonawcę. 

7. Podwykonawcą robót w zakresie … będzie …  

 

§ 4 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawie koordynowania procesu budowlanego jest Janusz 

Machnik. 

2. Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem budowy jest: ………………………………………… 

 

§5 

1. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do 

personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca 

spowoduje, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego 

wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy. 

Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te: 

1) nie przestrzegają przepisów BHP; 

2) nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym; 

3) nie wykonują robót budowlanych zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.  

2. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym 

przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego 

miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty zgodnie z art. 3 pkt 

13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane. 
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4. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 

wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych 

obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą. 

5. Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie. 

 

§ 6 

1. W ramach wymienionej w § 10 ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:  

1) Zapewni sprawne przeprowadzenie odbioru technicznego, który dokonuje komisja składająca się  

z kierownika budowy oraz pracowników Zamawiającego.  

2) Usunie z placu budowy pozostałe elementy po budowie, a także uporządkuje teren budowy, 

przywróci stan pierwotny i przekaże go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru 

końcowego robót.  

 

§ 7 

Wykonawca na własny koszt: 

1. Przygotuje zaplecze budowy z oznaczeniem inwestycji, na które składają się odpowiednie 

pomieszczenia magazynowe do składowania materiałów i narzędzi, pomieszczenia socjalne dla swoich 

pracowników.  

2. Sporządzi lub zapewni sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia w zakresie określonym w art. 21a ustawy z dnia 21.07.2001 r o zmianie ustawy Prawo 

Budowlane, (jeżeli dotyczy) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i form planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 

zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

3. Dokona zgłoszenia rozpoczęcia budowy do Powiatowego Nadzoru Budowlanego (na podstawie 

dokumentów dostarczonych przez zamawiającego) i przekaże potwierdzenie zamawiającemu, (jeżeli 

dotyczy). 

4. Dokona zgłoszenia zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wraz  

z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, jeżeli taki wymóg będzie wynikał z przepisów prawa 

budowlanego dla danego obiektu budowlanego. 

5. Zapewni dozór terenu budowy jak również ochronę znajdującego się na nim mienia. 

 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych  

z uwzględnieniem materiałów posiadanych przez Zamawiającego. 

2. Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 

92, poz. 881 z późn. zm.) a zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz dokumentacji. 

3. Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw jakości 

materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, 

aprobata techniczna itp.), jak również do uzyskania akceptacji Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) 

przed ich wbudowaniem. 

 

§ 9 

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy OC na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty 

z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy 

Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od 

odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
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wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami). 

 

§ 10 

1. Cena ryczałtowa wykonania całości przedmiotu umowy wynosi:  

- kwota brutto  - ………………………………………  PLN, 

- słownie złotych: …………………………………….……………………………………… PLN, 

w tym obowiązujący podatek VAT. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie  

z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót  

i pozwoleniem na budowę. Do formy wynagrodzenia ma zastosowanie art. 632 K.C.  

 

§ 11 

Zamawiający nie dopuszcza częściowego fakturowania robót.  

 

§ 12 

1. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z protokołem 

odbioru robót końcowych z kompletnymi dokumentami odbiorowymi – na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze. 

2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

3. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców, to warunkiem zapłaty przez Zamawiającego 

należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. 

4. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę dowodu zapłaty, o których mowa w ust. 3 

wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających  

z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

5. Zamawiający z należności przysługującej Wykonawcy ma prawo dokonania bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę  lub dalszego podwykonawcę.  

6. Zamawiający przed dokonaniem płatności, o której mowa w ust. 5 zwróci się do Wykonawcy, aby ten 

w terminie 7 dni wniósł pisemne uwagi o powodach nieuregulowania zobowiązać wobec 

podwykonawcy.  Wniesione uwagi mogą być podstawą; 

1) niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo; 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego, co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo; 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

 

§ 13 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót, zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP. 

 

§ 14 
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1. Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru 

końcowego i złoży pisemne zgłoszenie w siedzibie zamawiającego 

2. Do zgłoszenia zakończenia robót Wykonawca załącza: 

1) dokument potwierdzający gotowość do odbioru potwierdzony wpisem kierownika budowy, który 

składa poza ww. wpisem odrębne oświadczenie stwierdzające, że prace objęte umową zostały 

zakończone i wykonane zgodnie z zawartą umową i dokumentacją projektową lub wskazuje na 

niezakończenie tych robót zgodnie z zawartą umową podając rodzaj i rozmiar prac niewykonanych. 

2) operat powykonawczy do sprawdzenia, który musi zawierać: 

a) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały zgodnie ze specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót - 1 egz, 

3. W ramach czynności związanych z odbiorem robót przeprowadzony zostanie odbiór techniczny, który 

stanowi podstawę do odbioru końcowego. Odbioru technicznego dokonuje komisja składająca się  

z kierownika budowy oraz pracowników Zamawiającego.  

1) Przy odbiorze technicznym Wykonawca udostępnia: dziennik budowy, atesty i certyfikaty 

wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, wyniki 

prób i sprawdzeń wbudowanych materiałów i wykonanych robót. 

4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy rozpocznie się w ciągu 14 dni od daty przekazania zgłoszenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę i dostarczenia kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu i będzie przeprowadzony komisyjnie z udziałem przedstawicieli Stron. 

5. Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od daty rozpoczęcia 

odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki Zamawiający odmówi odbioru do 

czasu usunięcia wad lub braków. 

 

§ 15 

W przypadku złej, jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami), 

stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (powiadomienie na piśmie), Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca 

będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu.  

 

§ 16 

1. Na zasadach określonych w niniejszej umowie, niezależnie od udzielonej rękojmi na okres 60 miesięcy 

Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji jakości wykonanych prac. 

2. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi. 

3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw 

przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiającego na ich 

realizację, Zamawiający ma prawo zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad (usterek) oraz 

wykonania napraw, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty wraz z naliczonymi 

karami umownymi za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu 

ich wykonania przez wykonawcę lub innego Wykonawcę. 

5. Rękojmia za wady: 

1) Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, przysługują 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy. 

2) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bezwzględny 

i jest niezależna od wiedzy oraz winy Wykonawcy. 

3) W okresie trwania rękojmi Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i staraniem. 

4) Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 60 m-cy licząc od dnia 

sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót. 
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5) O istnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiający obowiązany jest zawiadomić wykonawcę na 

piśmie niezwłocznie po wykryciu wady.  

6) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiający wyznacza wykonawcy termin 

usunięcia wady. Termin ten powinien być możliwy do dotrzymania przez Wykonawcę 

uwzględniając technologię usunięcia wady. 

7) Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez strony umowy. 

6. Gwarancja jakości: 

1) Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji 

jakości wykonania prac. Termin gwarancji będzie liczony od dnia podpisania protokołu końcowego 

odbioru robót. 

2) W dniu sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

kartę gwarancyjną. 

7. Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem końcowym odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

8. W okresie gwarancyjnym i trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia powstałych wad 

(usterek) jak również bieżących napraw i konserwacji w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca będzie usuwał wady (usterki) w okresie odpowiedzialności swoim kosztem i staraniem. 

10. Usunięcia wady (usterki) oraz dokonanie napraw będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim 

zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu lub dokonaniu. 

11. Czas reakcji na zgłoszenie usterki: przystąpienie do usunięcia usterki nie przekroczy 7 dni od 

zgłoszenia usterki (powiadomienia telefonicznego, a następnie potwierdza zgłoszenie faksem bądź 

mailem), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

12. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia przyjęcia 

zgłoszenia (telefonicznie, faksem lub e-mailem) chyba, że Strony w oparciu o stosowny protokół 

konieczności wzajemnie podpisany uzgodnią dłuższy czas naprawy. 

13. Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia istnienia 

wady do usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie. 

 

§ 17 

usunięto 

 

§ 18 

 W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w wykonaniu terminu końcowego przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki; 

2) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy 

3) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego  

w § 10 ust. 1 umowy 

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 10 ust. 1 umowy 

5) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy 

stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy 

6) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie 

wad; 
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7) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego oraz 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w § 15 i § 19 ust. 2 pkt. 2-

4 umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

1) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie,  

w którym odbiór miał być zakończony. 

3. W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

potrącenia ich z faktury, a Wykonawca wyraża na to zgodę. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

przepisów Kodeksu cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

 

§ 19 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze 

stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć niezakończone roboty oraz plac 

budowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy: 

1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

2) Zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy; 

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację robót. 

4) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający bez uzasadnionych 

przyczynie przystąpił do odbioru końcowego, odmawia dokonania odbioru robót lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej 

strony, która była powodem odstąpienia od umowy; 

3) Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z placu budowy urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 

6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany 

jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za 

wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy. 

7. W razie odstąpienia od umowy w okolicznościach opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 umowy Zamawiający 

ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robót bez udziału Wykonawcy, jeżeli  

w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystąpił do czynności zinwentaryzowania wykonanych 

robót. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawą do rozliczenia wykonanych robót, zapłaty 

wynagrodzenia za wykonane roboty następuje po zmniejszeniu wynagrodzenia o należne 

Zamawiającemu kary umowne, o których mowa w § 18.   

 

§ 20 

1. Dopuszczalne są zmiany terminu zakończenia umowy. 
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2. Zmiany materiałowe, dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych  

w ofercie pod warunkiem, że;  

1) spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy;  

2) zmianę materiałów i urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych pod warunkiem, że nie 

spowodują zmiany cen kosztorysu ofertowego 

3. Dokonanie zamiany kierownika budowy (robót). 

 

§ 21 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 

1986 z późn. zm.) oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

2. W razie ewentualnych sporów rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 22 

Wykonawca nie jest uprawniony przenosić praw i obowiązków wynikających z tej umowy na osoby 

trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

 

§ 23 

Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 24 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.  

 

§ 25 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) Projekt budowlany. 

2) Oferta wykonawcy 

3) Kosztorys ofertowy  

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                       WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

Kontrasygnata skarbnika 

 

 

 

 


