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Załącznik Nr 1 

F O R M U L A R Z   O F E R T O W Y   

WYKONAWCA/WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ 0 UDZIELENIE ZAMÓWIENIA* 

1. Nazwa (imię i nazwisko w przypadku osób fizycznych): 

 
Województwo: 
 
Miejscowość: 

Kod pocztowy: Kraj: 

 
Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu): 

E-mail: Tel.: 

Adres internetowy (URL): Faks: 

 
NIP: 

Seria i numer dowodu tożsamości - w 
przypadku osób fizycznych 

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w 
formularzu OFERTY należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia.  

 ADRES DO KORESPONDENCI  
Nazwa: 

Województwo: 

Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj: 

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu): 

Tel: Faks: 

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na: 
„Budowa hali sportowej 24x44 przy Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie " 

1.   Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:cena(netto):   zł 

cena (netto) słownie:  ......................................................................................................................  zł 

podatek VAT (23%):  ......................................................................................................................  zł 

łącznie cena (brutto): ..........................................................................................................  zł 

cena (brutto) słownie:  ......................................................................................................................  zł 
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2. Oświadczamy, że udzielimy Zamawiającemu ......... miesięcy gwarancji i rękojmi licząc od   
daty odbioru robót. 

3. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: 

data rozpoczęcia: w ciągu 7 dni  od podpisania umowy data 

zakończenia:  05.01.2018 r. 

4. Oświadczamy, że zawarte w warunkach umownych Specyfikacji Istotnych Warunków  

      Zamówienia zaproponowane przez Zamawiającego warunki płatności zostały przez nas      

      zaakceptowane. 

5. Następujące części niniejszego zamówienia powierzymy podwykonawcom:  

Lp. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA UDZIAŁ 
W CAŁOŚCI 
ZAMÓWIENIA 
(%) 

1 2 3 
1   

2   

3   

4   

5   

  

Uwaga: Wypełniają tylko Wykonawcy, którzy powierzą wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom. 

6. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do 

zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

7. Składając ofertę wykonania zamówienia oświadczamy, że: 

• zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale 

podwykonawców do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 

647 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego; 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
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wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

9. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że oferowane 

roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

10. Wyrażamy zgodę na przekazywanie przez Zamawiającego oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień i informacji faksem i drogą elektroniczną oraz zobowiązujemy się, na żądanie 

Zamawiającego, do niezwłocznego potwierdzania faktu ich otrzymania. 

Nr faksu i poczty elektronicznej, na który należy kierować przekazywane oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia i informacje: 

Uwaga: 

W przypadku niedysponowania przez Wykonawcę faksem i pocztą elektroniczną należy 

przekreślić powyższy zapis. 

11. Oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających  
       się o udzielenie zamówienia dla potrzeb zamówienia jest następujący: 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertą - spółki cywilne lub konsorcja) 

PODPISANO 

 
…………………………………………………………………………………..… 

                                      Imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 
                             (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie 
                                                              ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 
 
 
………………………………………………….., dnia ……………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2a 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej wymieniony 

dokument Wykonawcy składają wspólnie lub co najmniej jeden z tych Wykonawców 

O ŚWIA D CZ E N IA  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 
„Budowa hali sportowej 24x44 przy Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie”  

 

1. Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub w przypadku 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wspólnie z innymi ubiegającymi się o 

udzielenie zamówienia, spełniam warunki, dotyczące: 

• posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

• posiadania wiedzy i doświadczenia, 

• dysponowania     odpowiednim     potencjałem     technicznym     oraz     osobami     

zdolnymi do wykonania zamówienia, 

• sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

PODPISANO 
 
 
…………………………………………………………………………………..… 

                                      Imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 
                             (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie 
                                                              ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 
 
 
………………………………………………….., dnia ……………………………………………….. 

UWAGA: 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. 

W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać 
przekazane zasoby (rodzaj  i ilość), wskazywać okres na jaki zostają  przekazane oraz formę 
stosunków prawnych łączących Wykonawcę z tymi podmiotami  
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Załącznik Nr 2b 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

OŚWIADCZENIE 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 
 

„Budowa hali sportowej 24x44 przy Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie”  

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
907 z późn. zm.). 

PODPISANO 
 
 

…………….………………………………………………………………………………..… 
                                      Imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 
                             (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie 
                                                              ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 
 
 
………………………………………………….., dnia ……………………………………………….. 
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Załącznik Nr 3 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT 

PRZED DNIEM WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, 

A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY - W TYM OKRESIE, 

Z PODANIEM ICH WARTOŚCI ORAZ DATY I MIEJSCA WYKONANIA 

 
„Budowa hali sportowej 24x44 przy Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie”  

 

 (co najmniej 1 robota budowlana polegające na budowie obiektów użyteczności publicznej o 
wartości robot minimum 1,6 mln zł, każda i kubaturze 4.000m3 ). 

Nazwa wykonawcy (nazwa firmy, adres): 

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

Lp. Rodzaj obiektu Data 
wykonania  
rok i miesiąc 

Wartoś
ć Robót 

Kubatura  Miejsce 
wykonani
a 

zamawiający 

(nazwa, adres, 
nr telefonu do 
kontaktu) 

Nazwa 

Wykonawcy1 

począte

k (data) 

zakończenie 
(data) 

 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8         9 

         

         

         

Dla robót wymienionych w wykazie należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

                                                                                                                        PODPISANO 

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

                                      Imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 
                             (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie 
                                                              ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 
………………………………………………….., dnia ……………………………………………….. 
1      Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia 
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Załącznik Nr 4 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 
„Budowa hali sportowej 24x44 przy Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie”  

Nazwa wykonawcy (nazwa firmy, adres): 

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

dysponuję niżej wymienionymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do mojej dyspozycji osób, 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia dysponuję niżej wymienionymi osobami:  
Lp. Imię i Nazwisko Zakres 

wykonywanych 
czynności 

Wykształcenie, 
specjalizacja, 
numer i data 
uprawnień oraz 
numer i data 
zaświadczenia 
właściwej izby 

Doświadczenie -lata 
doświadczenia 
oraz ilość i nazwy 
zrealizowanych 
zadań 
(odpowiadających 
przedmiotowi 
zamówienia ) 

Informacja 
o podstawie do 
dysponowania 
osobami 
- np. umowa o pracę, 
umowa zlecenia, 
o dzieło, umowa 
z określonym 
podmiotem 
udostępniającym 
swój potencjał 
osobowy w ramach 
oddelegowania 

1 2 3 4 5 6 
  Kierownik 

budowy w 
specjalności 
konstrukcyjno-
budowlanej 

   

  Kierownik robót 
sanitarnych 

   

  Kierownik robót 
elektrycznych 

   

Wykonawca  przedstawia  według  podanego  powyżej wzoru  informacje  o  osobach  wskazanych 

do  wykonania   niniejszego  zamówienia.  Wykonawca   na  własną  odpowiedzialność  przedstawia 

te informacje, które uważa za istotne w świetle wymagań SIWZ. Zaprezentowane informacje 

muszą precyzyjnie wskazywać wymagane przez Zamawiającego uprawnienia oraz doświadczenia. 
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OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że osoby wskazane w punkcie:  ...................................  ww. wykazu posiadają wymagane 

uprawnienia budowlane, zgodne z warunkami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu  

i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 PODPISANO 
 

…………….………………………………………………………………………………..… 
                                      Imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 
                             (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie 
                                                              ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 
 
………………………………………………….., dnia ……………………………………………….. 
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Załącznik Nr 5  

UMOWA NR ……………………………………. 
Zawarta w dniu ........................ 2015 r. w Nowym Żmigrodzie , pomiędzy: 
Gminą Nowy Żmigród z siedzibą w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród 
zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
Grzegorza Barę  - Wójta Gminy Nowy Żmigród  
a: 
zwany dalej Wykonawcą, którego reprezentuje: .......................................................  
 
Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym 
postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 
39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. 
zm.). o treści następującej: 
 

ROZDZIAŁ I.  
POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

§ 1 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne 
 pn.: Budowa hali sportowej 24x44 przy Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie z zapleczem 
socjalnym wraz z infrastrukturą, obejściem i miejscami parkingowymi.  
 

§2 
1. Realizacja robót będzie się odbywać na warunkach określonych niniejszą umową zgodnie z 

wielobranżowym projektem budowlano- wykonawczym pn. „Sala gimnastyczna przy 
przedszkolu gminnym w Nowym Żmigrodzie” oraz zgłoszeniami budowy. 

2. Szczegółowy zakres robót do wykonania określa wielobranżowa dokumentacja projektowa, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, uszczegółowienie do 
projektu dla przedmiotowego zadania oraz rysunki i opisy wprowadzające zmiany do 
projektu stanowiące nieistotne odstępstwo od warunków pozwolenia na budowę a także 
przedmiary robót.  

3. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi 
normami przenoszącymi normy europejskie lub normy innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, zasadami wiedzy 
technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu w sposób gwarantujący 
bezpieczeństwo, dobrą jakość i właściwą organizacją,  

4. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawcę i oddany Zamawiającemu będzie 
całkowicie zgodny z umową i będzie odpowiadać potrzebom, dla których jest przewidziany, 

5.  Roboty realizowane przez Wykonawcę będą obejmowały każdą pracę, która jest konieczna 
dla spełnienia wymagań określonych umową, a także wszystkie prace niewymienione w 
umowie, ale które mogą być wywnioskowane jako konieczne dla stabilizacji, ukończenia, 
lub bezpiecznego, niezawodnego i sprawnego działania przedmiotu umowy. 
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§ 3 

1.  Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:  
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  
2) wielobranżowa dokumentacja projektowa,  
3) uszczegółowienie do projektu dla przedmiotowego zadania, 
4) rysunki i opisy wprowadzające zmiany do projektu stanowiące nieistotne odstępstwo od 

warunków pozwolenia na budowę, 
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  
6) przedmiary robót 
7) oferta Wykonawcy robót budowlanych,  
8) harmonogram rzeczowo finansowy robót budowlanych.  

§ 4 
1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 
2. Zadanie jest realizowane w ramach Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej i w związku z tym 

podlega solidarnemu rozliczeniu wszystkich stron umowy.  
3. W przypadku zmiany przez współfinansujący zadanie Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i 

Sportu postanowień umowy regulującej zasady finansowania i rozliczenia inwestycji, mające 
wpływ na treść niniejszej umowy, strony dokonują zmiany umowy odpowiednim aneksem, 
odpowiednio do zmiany treści umowy.  

 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJACEGO. 

§ 5 
Zmawiający wyznacza dla koordynacji niniejszej umowy swoich przedstawicieli:  
1) Radosław Kujawski – z-ca wójta 
2) Łukasz Adamski – podinspektor ds. inwestycji 
3) Jolanta Brojek – inspektor ds. obsługi funduszy zewnętrznych 

 
§ 6 

Zamawiający jest w szczególności zobowiązany do:  
1) zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo finansowego robót sporządzonego  
przez Wykonawcę,  
2) przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy, dowodu zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych, dokumentacji projektowej w terminie siedmiu dni od daty 
podpisania umowy, 

 3) dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia od Wykonawcy, 
 4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, ze wskazaniem jeśli zajdzie taka potrzeba inspektora 

nadzoru sprawującego funkcję koordynatora czynności inspektorów nadzoru różnych 
specjalności. Zgłoszenie Nadzoru Inwestorskiego nastąpi wpisem do dziennika budowy w 
dniu jego przekazania Wykonawcy. 

 
§ 7 

1.  Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku   
      Prawo Budowlane oraz umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Inspektorem Nadzoru  
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego ustanowiony w osobie/osobach …………………… 
     jest zobowiązany między innymi do :  
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a)  weryfikacji i akceptacji sporządzonego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo 
 finansowego 

b) reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej  realizacji 
z umową, dokumentacją projektową, zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych, 
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

c) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów a w szczególności 
zapobiegania zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie, 

d) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz udziału w czynnościach odbioru 
przedmiotu umowy, 

e) potwierdzania faktycznie wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych 
przekazywanych przez Wykonawcę Inwestorowi, 

f) kontroli terminowości realizacji robót, 
g) rozstrzygania w porozumieniu z nadzorem autorskim wątpliwości natury technicznej 

powstałych w trakcie realizacji robót z obowiązkiem powiadomienia Zamawiającego i 
uzyskania jego akceptacji, 

h) potwierdzania w dzienniku budowy zapisów kierownika budowy w trakcie realizacji robót 
oraz ich gotowości do odbioru, 

i) udziału w przeglądach w okresie rękojmi.      

OBOWIĄZKI WYKONAWCY. 
§8 

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 
1) oddania przedmiotu Umowy Zamawiającemu w terminie określonym w Umowie, 
2)  dostarczenia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy szczegółowego harmonogramu 

rzeczowo-finansowo-terminowego do zatwierdzenia przez Zamawiającego zawierającego 
elementy robót i ich wartości opisane i wyliczone w kosztorysie ofertowym w podziale na 
miesiące. Na wniosek wykonawcy harmonogram może być aktualizowany za zgodą 
Zamawiającego. Harmonogram na rok 2015 musi zakładać wykonanie robót budowlanych o 
wartości 180.000,00 zł brutto. 

3) niezwłocznego w terminie 7 dni zawiadomienia Zamawiającego o ujawnionych wadach i 
brakach w otrzymanej dokumentacji projektowej, 

4)  wykonania wszystkich robót budowlanych zgodnie z niniejszą umową, wielobranżową 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, uszczegółowieniem do projektu dla przedmiotowego zadania oraz rysunkami i 
opisami wprowadzającymi zmiany do projektu stanowiące nieistotne odstępstwo od 
warunków pozwolenia na budowę, przedmiarami robót, uzgodnieniami dokonanymi w 
trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego, 
obowiązującymi normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej z zachowaniem wymogów 
stawianych wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie oraz zachowania jakości robót określonych w dokumentacji 
projektowej i nie niższej niż zadeklarowano w ofercie. Zmiany określonych standardów 
wymagają pisemnej zgody Zamawiającego, 

5) sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
na budowie przed przystąpieniem do robót, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisu ustawy – 
prawo budowlane,  
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6)   prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,  
7) kompletowania i udostępniania Inspektorowi Nadzoru sporządzonych w języku polskim 

dokumentów typu atesty materiałowe, deklaracje zgodności / deklaracje właściwości 
użytkowych dla dostarczanych materiałów i urządzeń, aprobaty techniczne oraz wyniki badań 
laboratoryjnych i technicznych (tam gdzie są wymagane),  

8) przeszkolenia wskazanych przez Użytkownika osób w zakresie obsługi instrukcji  
      i urządzeń. 
9)   uzyskania ostatecznej decyzji na użytkowanie hali sportowej. 
10) uzyskiwania zgody Zamawiającego na powołanie i zmianę personelu Wykonawcy, co do 

którego zostały postawione określone wymogi w SIWZ, a następnie poinformowania 
Zamawiającego o dokonaniu zmiany wraz z przekazaniem wszystkich niezbędnych 
dokumentów zgodnie z ustawą Prawo budowlane; 

11) wykonania przedmiotu umowy z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie, posiadających odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upoważnionych 
instytucji, które będą spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo budowlane (Art. 10), tj. będą 
zgodne z kryteriami technicznymi i będą spełniać standardy Unii Europejskiej oraz spełniające 
inne wymogi umowy. Wszystkie materiały przed wbudowaniem muszą zostać pisemnie 
zatwierdzone przez inspektora nadzoru i zaakceptowane przedstawiciela Zamawiającego 

12) dane techniczne, atesty, aprobaty odnośnie zastosowanych materiałów Wykonawca będzie 
przekazywał inspektorowi nadzoru inwestorskiego sukcesywnie przed dostarczeniem ich na 
plac budowy, 

13) umożliwienia Inspektorowi Nadzoru dokonywania prób materiałów, włącznie z 
udostępnieniem na potrzeby przeprowadzenia badań próbek materiałów, które mogą ulec 
zniszczeniu, koszt badania materiałów ponosi Wykonawca   

14) wykonania operatu geodezyjnego po wykonanych robotach i zarejestrowania go w Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,  

15) zabezpieczenia pomieszczenia na narady techniczne i udostępnianie go Inspektorowi  
Nadzoru Inwestorskiego, 

16) udziału w naradach technicznych przedstawicieli kierownictwa budowy i osób decyzyjnych 
w kwestiach finansowych Wykonawcy, 

17) zapewnienia zaplecza budowy (w szczególności wykonania pełnego ogrodzenia budowy 
oddzielającego teren budowy od terenu przedszkola) i innych elementów niezbędnych do 
prawidłowej realizacji Umowy w przypadku gdy Wykonawca uzna, że obszar terenu budowy 
przekazany w tym celu Wykonawcy przez Zamawiającego jest niewystarczający, Wykonawca 
winien zapewnić dodatkowy teren na własny koszt, 

18) ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy przed dziećmi i osobami postronnymi oraz 
zapewnienia stałego dojścia i dojazdu do przedszkola gminnego umożliwiającego bezpieczne 
użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, 

19) utrzymywania terenu budowy w należytym stanie i wywiezienia odpadów na legalne 
składowisko odpadów lub utylizacji w inny sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi stosowne dokumenty, 

20) przywrócenia do stanu poprzedniego terenów przejętych czasowo w związku realizacją 
przedmiotu Umowy wraz z odtworzeniem zieleńców, nawierzchni oraz naprawy 
ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót na terenach sąsiednich i drogach 
dojazdowych na teren budowy, 

21) zawiadomienia Inspektora Nadzoru o wykonywaniu robót zanikających i ulegających zakryciu 
celem ich odbioru. Jeżeli Wykonawca nie dokona powiadomienia, to na żądanie Inspektora 
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Nadzoru winien on odkryć uprzednio zakryte roboty dla zbadania przez Inspektora Nadzoru, 
po czym przywrócić stan początkowy,  

22) przerwania robót na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczenia 
wykonania robót przed ich zniszczeniem, 

23) zapewnienia dobrego stanu technicznego nawierzchni drogowych zapewniającego ciągłość 
ruchu pieszego i samochodowego w pasach drogowych prowadzących na terenie budowy (ul. 
Mickiewicza ), bieżącego utrzymania stanu technicznego dróg na terenie placu budowy 
(Przedszkola) oraz usuwania bieżących usterek spowodowanych eksploatacją np. 
wykruszenia, ubytki, łączenie z utrzymaniem zimowym, 

24) strzec mienie wymienione w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować 
roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania 
oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa, 

25) wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w czasie budowy, na terenie budowy w granicach 
przekazanych przez Zamawiającego, należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów 
BHP, przepisów ochrony środowiska, prawa budowlanego i wynikających z niego 
rozporządzeń, ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń 
uzbrojenia terenu i utrzymywania ich we właściwym stanie technicznym, a po zakończeniu 
budowy uporządkowania terenu, 

26) wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za ewentualne uszkodzenia 
pojazdów, urazy pieszych spowodowane brakiem lub niewłaściwym oznakowaniem, 
zabezpieczeniem terenu prowadzonych robót, 

27) wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz obowiązującym 
prawem, 

28) wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującym 
prawem, w tym między innymi: ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. 
U. z 2013 r, poz. 1409, z późn. zm.), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 
Nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2013 r. poz. 907 z późn. zm.) i ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
Nr 92, poz. 880 ze zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw, 

29) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego po upływie okresu gwarancji, 
30) w przypadku zlecenia przez Zamawiającego robót nie ujętych przedmiotowym zamówieniem 

innemu Wykonawcy umożliwienia mu realizacji tych robót. 
§9 

Wykonawca zapewni: 
1) osoby odpowiedzialne za kierownictwo i nadzór nad realizowanymi robotami budowlanymi,   
2) organizację oraz utrzymanie zaplecza niezbędnego dla zrealizowanych robót budowlanych,  
3)  gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejęcia od Zamawiającego do czasu 

wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym 
terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu 
budowy i przekazania  tego terenu Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru końcowego 
lub w terminie ustalonym w protokole odbioru,  

4)  wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrona w trakcie realizacji umowy , aż do dnia 
przekazania wykonanych robót Zamawiającemu,  

5)  zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt doprowadzenia do terenu budowy 
niezbędnych dla wykonania robót mediów, np.: energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków 
itp. oraz zamontowania liczników i ponoszenia opłat na warunkach uzgodnionych z 
odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami, a także zawarcia w razie konieczności 
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umów z dostawcami mediów (np.: energii elektrycznej ) w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia prób  i odbiorów zamontowanych urządzeń technicznych i ponoszenia 
kosztów z tym związanych do dnia odbioru obiektu,  

6)   organizację siły roboczej i pracy specjalistów niezbędnych na budowie,  
7)   pracę sprzętu budowlano-montażowego i środków transportu,  
8) dostawę materiałów podlegających wbudowaniu, a wynikających z projektu  

 i zakresu  prac,  
9)   właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę,  
10) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający   

   bezpieczne ich prowadzenie,  
11) prowadzenia robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi 
        i mienia.  
 

PRAWA I OBOWIĄZKI PODWYKONAWCÓW. 
§10 

Zamawiający dopuszcza realizację części zadania określonego w §1 umowy przez 
podwykonawców. 

 
§11 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

2. Każdy projekt umowy o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności postanowienia 
dotyczące:  
1) zakresu robót powierzonego podwykonawcy; integralną część projektu umowy  

o podwykonawstwo stanowić będzie harmonogram  rzeczowo finansowy robót, który 
winien być zgodny z harmonogramem o którym jest mowa w §8 pkt 2 niniejszej umowy,  

2) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z tym 
zastrzeżeniem,, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub 
roboty budowlanej, 

3) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty, 
4) oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż zapoznał się z treścią umowy 

łączącej Wykonawcę z Zamawiającym,  
5) rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania niniejszej umowy,  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zobowiązany jest przestawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, 
właściwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób 
wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia doręczenia, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

5. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust.4, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.   
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6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia , zgłasza pisemny sprzeciw do umowy  o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

 8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust.7 uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest 
zobowiązany  przedstawić ponownie, w powyższym trybie, odpowiednio projekt umowy o 
podwykonawstwo lub umowę o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi 
zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia ust.1-8 stosuje się odpowiednio. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust.10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust.2 pkt 2 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Przepisy ust.1-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.  
13. Przepisy ust.1-12 stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo z 

dalszymi podwykonawcami. 
14. Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust.1, 6 ,9 i 10 niniejszego 

paragrafu stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu budowy podwykonawcy 
lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. 
Niniejsze postanowienia nie wykluczają innych uprawnień Zamawiającego określonych w 
niniejszej umowie.  

15. Nie przedłożenie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo , 
których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi w terminie 7 dni od ich 
zawarcia, stanowić może podstawę do niezaakceptowania tych umów przez Zamawiającego. 

 
§12 

1. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy pozostaje bez wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego, 
co do wykonania tej części robót.  

2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

 
§13 

Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie 
sprzeczna z treścią niniejszej umowy. Wymagania i zasady dotyczące powierzania wykonania 
części zamówienia podwykonawcy dotyczą także dalszego podwykonawcy. 
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WYTYCZENIE OBIEKTÓW I ROBÓT. 
§14 

Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektów i robót przez osoby 
uprawnione do tych czynności. Usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów 
ciąży na Wykonawcy, aż do osiągnięcia stanu poprawnego. 

 
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY. 

§15 
W okresie od przekazania terenu robót do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca 
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy. 

 
§16 

1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać 
wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak płoty zapory, wzmocnienia, znaki 
oraz zapewnić ich obsługę i działania w okresie trwania budowy. 

2. Wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy przed dziećmi i osobami postronnymi 
oraz zapewnienia stałego dojścia i dojazdu do przedszkola gminnego umożliwiającego 
bezpieczne użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.  

 
§17 

Przyjmuje się, że koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających teren 
budowy jest uwzględniony w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

 
§18 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie dojazdu do terenu budowy 
a w czasie wykonywania robót powinien utrzymać teren robót w ten sposób , by nie 
powstawały szkody komunikacyjne. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za ewentualne uszkodzenia 
pojazdów, urazy pieszych spowodowane brakiem lub niewłaściwym oznakowaniem, 
zabezpieczeniem terenu prowadzonych robót. 

3.  Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w czasie budowy, na terenie budowy w granicach 
przekazanych przez Zamawiającego, należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP, 
przepisów ochrony środowiska, prawa budowlanego i wynikających z niego rozporządzeń, 
ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu 
i utrzymywania ich we właściwym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy 
uporządkowania terenu. 

 
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA. 

§19 
Po zakończeniu realizacji robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny zestaw 
dokumentacji projektowej powykonawczej. Wykonawca zobowiązany jest przed dokonaniem 
zgłoszenia zakończenia robót przedstawić dokumentację powykonawczą Inspektorowi Nadzoru i 
uzyskać jego akceptację w zakresie jej kompletności i poprawności. 

 
ROZDZIAŁ II. 

TERMIN REALIZACJI. 
§ 20 

1. Ustala się następujące terminy wykonywania robót: 
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Rozpoczęcie -  w ciągu 7 dni od podpisania umowy,  
Zakończenie - do 05.01.2018 r. 
„Powyższy termin obejmuje również niezbędny czas na uzyskanie w imieniu Zamawiającego 
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wykonanej inwestycji” 

ROZDZIAŁ III.  
ROBOTY DODATKOWE I ZAMIENNE 

§ 21 
1. Zaistniałe przypadki wykonania robót dodatkowych, koniecznych dla prawidłowej realizacji 

zamówienia lub wynikających z zastosowania rozwiązań zamiennych, muszą być każdorazowo 
uzgadniane z Zamawiającym, w przeciwnym wypadku Wykonawcy nie przysługuje zapłata za 
wykonanie tych robót. Za roboty dodatkowe rozumie się roboty, których nie można było 
wcześniej przewidzieć i nie objęte dokumentacją projektową. 

2. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi konieczność wykonania robót 
dodatkowych nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na podstawie dodatkowego zamówienia. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia dodatkowego na roboty, których wykonanie stało się 
konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn 
technicznych lub gospodarczych, zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od 
zamówienia podstawowego. 

4. Wykonawca sporządzi kalkulację własną przy zachowaniu tych samych cen jednostkowych, 
norm, parametrów, standardów i składników do kosztorysowania, jak dla zamówienia 
podstawowego. Kalkulacja podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i akceptacji 
Zamawiającego. 

5. W przypadku cen materiałów i sprzętu niewystępujących w ofercie, ceny jednostkowe zostaną 
każdorazowo uzgodnione z Zamawiającym na poziomie lokalnych dostawców lecz nie 
wyższych niż średnie ceny lokalne publikowane w wydawnictwie „SEKOCENBUD” za kwartał 
bezpośrednio poprzedzający okres dokonywania wyceny robót, przy czym w przypadku 
rozbieżności między stronami co do wysokości zastosowanych cen kalkulacyjnych, 
rozstrzygające będą ceny wymagane przez Zamawiającego, pod warunkiem wskazania 
Wykonawcy źródła nabycia tych materiałów. 

6. Tryb postępowania przy zlecaniu robót koniecznych lub dodatkowych: 
1) Wykonawca zgłosi Inspektorowi Nadzoru  roboty dodatkowe,  konieczne dla  prawidłowej 

realizacji zamówienia lub wynikające z zastosowanych rozwiązań zamiennych, 
2) Wykonawca wspólnie z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym spiszą protokół 

konieczności, 
3) Do protokołu konieczności Wykonawca sporządzi kosztorys, 
4) Protokół konieczności wraz z kosztorysem, sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru, 

podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który może dokonać weryfikacji, 
5) Podpisana przez obie strony umowa na roboty dodatkowe stanowi podstawę do 

rozpoczęcia robót. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji w trakcie realizacji z wykonywania 

niektórych robót lub elementów budowy i wyposażenia bez odszkodowania dla Wykonawcy, 
o które zostanie pomniejszona ryczałtowa wartość zadania na podstawie cen z kosztorysu 
ofertowego. 

8. Roboty zamienne i zaniechane w stosunku do projektu budowlanego zostaną rozliczone 
kosztorysem różnicowym z korektą wynagrodzenia. Podstawą będzie kosztorys ofertowy i 
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wskaźniki cenotwórcze określone w tym kosztorysie. Wykonawca wyraża zgodę na 
zmniejszenie wynagrodzenia, w przypadku wykonania robót zamiennych o niższej wartości od 
przyjętej w ofercie lub w przypadku ich zaniechania. 

9. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia na teren budowy innego Wykonawcy  
w celu wykonania innych robót nie objętych przedmiotowym zamówieniem. 

 
ROZDZIAŁ IV. 

WSTRZYMANIE ROBÓT. 
§22 

Na pisemne polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wstrzyma roboty w takim 
zakresie, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy 
wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wynikające z 
tego tytułu koszty ponosić będzie Wykonawca, jeżeli takie wstrzymanie robót:  
1) zostało uznane za konieczne, zgodnie z decyzją inspektora nadzoru dla zabezpieczenia 

prawidłowego wykonania robót,  
2) powstało z winy Wykonawcy, 

 
ROZDZIAŁ V. 

ODBIORY ROBÓT. 
§ 23 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót budowlano-montażowych: 
1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiory częściowe, 
3) odbiór końcowy. 
3) odbiór pogwarancyjny  
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

1) Kierownik Budowy lub właściwy kierownik robót jest zobowiązany zgłosić w formie wpisu 
w dzienniku budowy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowość do odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu na 3 dni robocze przed ich zakryciem. Po zgłoszeniu 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego niezwłocznie ustala z Kierownikiem Budowy termin 
odbioru. 

2) Jeżeli Kierownik Budowy lub właściwy kierownik robót nie poinformował o tych faktach 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory 
niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

3. Odbiory częściowe polegają na pisemnym zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakresu 
wykonanych robót oraz na potwierdzeniu wykonania ww. zakresu przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Rozpoczęcie czynności odbioru częściowego następuje w ciągu 7 dni roboczych 
od daty pisemnego potwierdzenia gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru. Odbioru 
dokona komisja w składzie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale Kierownika Budowy 
oraz przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół częściowego odbioru robót, stanowi 
podstawę do zapłaty, jako niezbędny załącznik do każdej faktury częściowej. 
4. Odbiór końcowy: postanowienia ogólne: 

1)Odbiór końcowy polega na pisemnym zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia 
całości robót oraz uzyskania prawomocnej decyzji na użytkowanie obiektu z potwierdzeniem 
Inspektora Nadzoru zakończenia prac i gotowości do odbioru.  
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2)Odbiór końcowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu przy uczestnictwie 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zrealizowanej kompletnie inwestycji, po sprawdzeniu 
jej należytego wykonania. 

2) W czynnościach odbioru muszą uczestniczyć: Kierownik Budowy i kierownicy robót, 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, oraz 
przedstawiciele jednostek i organów, których udział nakazują odpowiednie przepisy. W 
odbiorze końcowym mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez strony. 

5. Wykonawca przed odbiorami przeprowadzi wszelkie próby i sprawdzenia techniczne zgodnie 
z art. 22 pkt. 7 Prawa Budowlanego i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych,  

6. Kierownik Budowy zgłasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, wpisem do dziennika 
budowy oraz pisemnie w siedzibie Zamawiającego – zakończenie robót i zgłoszenie ich do 
odbioru, 

7. Warunkiem dokonania odbioru robót jest ich zakończenie a następnie zgłoszenie przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawczej, 
pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 
1) oświadczenia Kierownika Budowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa 

budowlanego potwierdzającego, że: roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, 
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, dokumentacją projektową, 
obowiązującymi warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz, że teren budowy 
oraz wszelkie przyległe drogi, budynki, teren i działki wykorzystywane przez Wykonawcę 
zostały uprzątnięte i doprowadzone do należytego stanu, 

2) protokołów badań, sprawdzeń, pomiarów i prób, 
3) certyfikatów CE oraz dokumentów dopuszczających stosowanie zainstalowanych urządzeń 

w budownictwie, 
4) protokołów odbioru technicznego wykonanych obiektów, urządzeń, instalacji i sieci, robót 

ulegających zakryciu – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odrębnymi przepisami, 
5) protokołów jakości materiałów (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa 

jakości wydane przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania), 
6) podręczników, instrukcji obsługi, konserwacji i zachowania bezpieczeństwa, gwarancji 

producentów zamontowanych urządzeń, maszyn, kompletnego wyposażenia oraz 
protokołów z przeszkolenia personelu obsługi itp. 

7) niezbędnych wyników badań laboratoryjnych i terenowych (in situ), 
8) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyjętej do właściwego miejscowo i rzeczowo 

ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 
9) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami  (w razie 

potrzeby z uzupełniającym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta 
(dotyczy przypadków zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego 
projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę), 

10) świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, aktualnych opinii kominiarskich i 
innych dokumentów wymaganych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, 

11) zbiorcze Zestawienie Kosztów Przedsięwzięcia opracowane wg wytycznych 
Zamawiającego i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, 

12) uzyskanie prawomocnej decyzji na użytkowanie obiektu , 
13) innych, niewymienionych wyżej dokumentów wynikających z odrębnych Przepisów oraz 

wymaganych przez Inspektora Nadzoru. 
8. W przypadku nie dostarczenia, któregokolwiek z powyższych dokumentów Inspektor 



Budowa hali sportowej 24x44 przy Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie  
 
___________________________________________________________________________________ 

 
                    Gmina Nowy Żmigród tel.: +48 13 44 156 05 
                     ul. Mickiewicza 2 fax.: +48 13 44 826 37 

                     38-230 Nowy Żmigród gmina@nowyzmigrod.eu 
 www.nowyzmigrod.eu  

 

Nadzoru Inwestorskiego będzie miał prawo odmówić przystąpienia do czynności odbiorowych, 
zaś Wykonawca obowiązany jest ponownie zgłosić czynności odbiorowe i termin wykonania 
liczy się od daty ponownego zgłoszenia odbioru. 

9. Dostarczenie dokumentów wymienionych w ust. 7 będzie warunkiem terminowego 
zakończenia czynności odbioru robót, za który odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

10. Tryb przeprowadzenia czynności odbiorowych: 
1) rozpoczęcie czynności odbioru robót nastąpi w ciągu 7 dni od daty pisemnego 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru gotowości do odbioru, 
2) zakończenie czynności odbioru robót nastąpi w ciągu 21 dni od daty ich rozpoczęcia z 

zastrzeżeniem ust. 7 i ust. 8, 
3) w dniu zakończenia czynności odbioru robót, ustalonym przez strony jako termin odbioru, 

sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego robót. Może on zostać spisany jako 
bezusterkowy lub może zawierać listę usterek i wad oraz termin ich usunięcia. 

11. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie czynności 
odbiorowych, iż zgłoszony do odbioru przedmiot posiada wady lub usterki, to: 
1) w przypadku wad lub usterek, które nie nadają się do usunięcia, a uniemożliwiają lub 

utrudniają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zakładanym celem, Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego może odmówić odbioru. W tym przypadku Zamawiający ma 
prawo wedle własnego wyboru, odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zakończenia 
czynności odbiorowych lub zażądać wykonania przedmiotu umowy ponownie,  

2) w przypadku wad lub usterek, które nie nadają się do usunięcia, jednakże nie 
uniemożliwiają ani nie utrudniają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zakładanym 
celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dokonać odbioru. 

     W tym przypadku Zamawiający ma prawo do odpowiedniego obniżenia  
3) w przypadku wad lub usterek, które nadają się do usunięcia, a uniemożliwiają lub 

utrudniają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zakładanym celem, Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego może odmówić odbioru i wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni 
termin na ich usunięcie. W tej sytuacji Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy, 

4) w przypadku wad lub usterek, które nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają ani nie 
utrudniają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zakładanym celem, Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego może, wedle własnego wyboru, odmówić odbioru i wyznaczyć 
Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie – w tej sytuacji Zamawiający ma prawo do 
odstąpienia od umowy, przy czym prawo odstąpienia powinno być wykonane w terminie 
14 dni od dnia uchybienia terminu bądź dokonać odbioru – w tej sytuacji Zamawiający ma 
prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

5) wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu wykonania 
umowy, w tym nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niedotrzymania 
terminu wykonania przedmiotu umowy,  

6) wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 
usunięciu wad i w takim wypadku może zażądać wyznaczenia terminu na odbiór 
zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Należyte usunięcie wad i usterek 
zostanie potwierdzone stosownym protokołem odbioru. 

12. W okresie gwarancji zamawiający jest zobowiązany powiadomić wykonawcę  
o stwierdzonych wadach przedmiotu umowy w ciągu 30 dni od ich ujawnienia, natomiast 
wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni roboczych. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad  
oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako 
wadliwych. 



Budowa hali sportowej 24x44 przy Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie  
 
___________________________________________________________________________________ 

 
                    Gmina Nowy Żmigród tel.: +48 13 44 156 05 
                     ul. Mickiewicza 2 fax.: +48 13 44 826 37 

                     38-230 Nowy Żmigród gmina@nowyzmigrod.eu 
 www.nowyzmigrod.eu  

 

14. Komisyjny odbiór pogwarancyjny zorganizowany zostanie przez Zamawiającego w terminie 
30 dni przed upływem okresu gwarancyjnego. Odbiór ten, po usunięciu ewentualnych usterek 
stwierdzonych w jego trakcie, zwolni kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

 
ROZDZIAŁ VI.  

WYNAGRODZENIE. 
§ 24 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie zadania pn: „Budowa hali sportowej 24m x 44 
m   przy Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie ”,   w formie ryczałtu w wysokości: 

brutto (z podatkiem VAT) ……...……., słownie: ……………………………….…, 
w tym: podatek VAT (23%)………….., słownie: ………………………………….,  
netto  ………………………………….., słownie:………………………………… 

2.  Zapłata wynagrodzenia nastąpi fakturami częściowymi, nie więcej niż dwie faktury w ciągu 
roku, z zastrzeżeniem, że: 

1) w 2015 r. płatność za wykonane roboty wyniesie 180.000,00 zł brutto, i nastąpi po 
podpisaniu przez strony protokołów odbioru częściowego robót, przy drugiej i kolejnej 
fakturze również po przedstawieniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143 c ust. 1 ustawy 
Pzp, biorącym udział w realizacji odbieranych robót budowlanych, 

2) w 2016 r. płatność za wykonane roboty wyniesie minimum 400 000,00 zł brutto maksimum 
1 600 000,00 zł brutto i nastąpi po podpisaniu przez strony protokołów odbioru 
częściowego robót, przy drugiej i kolejnej fakturze również po przedstawieniu dowodów 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o 
których mowa w art. 143 c ust. 1 ustawy Pzp, biorącym udział w realizacji odbieranych 
robót budowlanych, 

3) w 2017 r. płatność za wykonane roboty wyniesie minimum 800 000,00 zł brutto maksimum 
1 600 000,00 zł brutto i nastąpi po podpisaniu przez strony protokołów odbioru 
częściowego robót, przy drugiej i kolejnej fakturze również po przedstawieniu dowodów 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o 
których mowa w art. 143 c ust. 1 ustawy Pzp, biorącym udział w realizacji odbieranych 
robót budowlanych, 

4) pozostała część wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie płatna w 2018 r. w terminie 
30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty w 
oparciu o protokół odbioru robót potwierdzony przez Zamawiającego, a przy drugiej i 
kolejnych częściach wynagrodzenia również po otrzymaniu przez Zamawiającego od 
Wykonawcy wyżej wymienionych dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 
143 c ust. 1 ustawy Pzp W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich 
dowodów zapłaty, o których mowa w pkt 1 i 2, wstrzymuje się wypłatę należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających 
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

10. Rozliczenie częściowe robót odbywać się będzie każdorazowo w oparciu o inwentaryzację 
robót w toku (obmiar) i wyliczenie wartości tych robót w oparciu o ceny jednostkowe zawarte 
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 

11. Strony stwierdzają, że cena umowna została poprawnie określona z pełną odpowiedzialnością 
Wykonawcy za interpretację danych i jest ona wystarczająca przez cały czas trwania umowy 
wraz z okresem gwarancyjnym bez możliwości jej zmiany w trakcie trwania umowy /cena nie 
podlega waloryzacji z tytułu inflacji/, oraz pokrywa wszystkie zobowiązania Wykonawcy 
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wg umowy i wszystko, co konieczne dla właściwej realizacji i oddania Zamawiającemu 
przedmiotu zamówienia oraz niezwłocznego usunięcia wszystkich usterek i dokonania 
potrzebnych napraw w okresie gwarancyjnym. 

12. Podstawę do określenia wyżej wymienionych cen stanowi wielobranżowa dokumentacja 
projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
uszczegółowienia do projektu dla przedmiotowego zadania oraz rysunki i opisy 
wprowadzające zmiany do projektu stanowiące nieistotne odstępstwo od warunków 
pozwolenia na budowę a także przedmiary robót stanowiące załączniki do  SIWZ oraz z 
udzielone przez zamawiającego odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury 
przetargowej będącej podstawą do zawarcia niniejszej umowy  

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera również: wszystkie 
koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji projektowej oraz 
wszystkich dokumentów wymienionych w pkt. 14 stanowiących integralną część zamówienia, 
jak również niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj.: między 
innymi dokumentacje powykonawczą oraz wszystkie koszty związane z uzyskaniem 
prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie, obsługę i inwentaryzację geodezyjną 
wykonywanych robót , ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy przed dziećmi i osobami 
postronnymi oraz zapewnienie stałego dojścia i dojazdu do przedszkola gminnego 
umożliwiające bezpieczne użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, roboty 
przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy w tym zorganizowanie placu 
składowania materiałów i urobku ziemi, utrzymanie zaplecza i placu budowy (dostawa wody, 
usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie, zasilanie w 
energię elektryczną, telefon, dozorowanie, itp.), organizację ruchu na czas prowadzenia robót, 
koszty dopuszczenia do czynnych urządzeń oraz wyposażenia budowli w instalacje i 
urządzenia techniczne zapewniające możliwość korzystania z nich zgodnie z ich 
przeznaczeniem, koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, , 
geologiczne potwierdzenie wykonania prac tj. min. protokoły z badań stopnia zagęszczenia 
gruntu dla całości inwestycji. 

14. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zweryfikował przedmiar 
robót w oparciu o dokumentację techniczną, a w zaoferowanej cenie uwzględnił wszelkie prace 
i nakłady konieczne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką 
budowlaną. 

15. Dokumentem stanowiącym podstawę do wystawienia faktury będą protokoły częściowego i 
końcowego odbioru robót, podpisany przez kierownika budowy i potwierdzony przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego, oraz zbiorcze zestawienie kosztów 
przedsięwzięcia wykonane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego niezbędne do prawidłowego rozliczenia zadania z Ministerstwem Sportu. 

16. Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury wraz z dokumentami 
rozliczeniowymi do Zamawiającego. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i 
następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom. 

17. Faktury VAT winny być wystawione na nabywcę: Gmina Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2 38-
230 Nowy Żmigród NIP 685 16 51 551. 

18. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w 
terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie 
zleconej roboty budowlanej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
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19.   Za datę zapłaty na podstawie niniejszej umowy uważa się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego.  

20. Wyłącza się możliwość cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy 
 

ROZDZIAŁ VII. 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

§ 25 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 

brutto przedstawionej w ofercie z zaokrągleniem do pełnych 100 zł w dół, co stanowi kwotę: 
……………zł (słownie: ……………………………………).  

2. Sposób wnoszenia i zwrotu kwoty należytego wykonania umowy: 
1) 100% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. …………… zł na okres 

realizacji zadania zwiększony o 30 dni Wykonawca wniesie w formie ……………………………( 
w dniu podpisania umowy - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie 
zwrócone w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; w tym dniu Wykonawca wniesie 
Zamawiającemu zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości w 
formie ……………(ważnej na okres 15 dni od daty upływu terminu rękojmi za wady) na 
kwotę 30% kwoty wymienionej w pkt 1, tj:…………. która zwrócona zostanie w terminie 15 
dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

2) W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z postanowień pkt 2, Zamawiający 
zatrzyma kwotę równą 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy z kwoty 
objętej końcową fakturą na poczet należnego zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady i gwarancji jakości.  

3. W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości miało inną formę niż  pieniądz, wówczas : 
1) winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie, musi być wykonalne 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu 

(gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie 
dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny 
dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. W razie 
zgłoszenia zastrzeżeń Wykonawca Zobowiązany jest w terminie 3 dni dostarczyć 
dokument (gwarancję, poręczenie), w którym uwzględnione zostaną zastrzeżenia 
Zamawiającego. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania 
dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. 

3) Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości stanowiący 30% wartości 
dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy obejmujący swoją 
skutecznością okres do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady . 

4. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona wartość przedmiotu Umowy ulegnie 
zwiększeniu, zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy zwiększyć odpowiednio. 
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ROZDZIAŁ VIII.  
GWARANCJA I RĘKOJMIA. 

§ 26 
1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie 

rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakości. 
2. Wykonawca udziela ……………………………….. gwarancji na wykonane roboty i zamontowane 

urządzenia, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 
3. Czas trwania odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi, za wady fizyczne przedmiotu 

umowy wydłużony zostanie na cały okres trwania gwarancji tj. …………………….. od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wszelkich wad, 
usterek przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, a w uzasadnionym 
przypadku wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. W razie ujawnienia wad w okresie rękojmi lub gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do 
bezpłatnego usunięcia wad fizycznych w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia, a w 
uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie 
usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu 
przysługiwać będzie prawo do zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu, którego 
Zamawiający wskutek wady nie mógł z przedmiotu umowy w sposób pełny korzystać, 
natomiast w przypadku urządzeń wymienionych na nowe termin obowiązywania gwarancji 
biegnie od nowa. 

6. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe na 
skutek wad rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek niewłaściwych metod wykonania 
robót. 

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 
kosztów. 

8. W przypadku nie usunięcia ujawnionych wad w terminach wynikających z umowy, 
Zamawiający ma prawo do zastępczego usunięcia wad w ramach rękojmi na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, albo do zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z udzielonego zabezpieczenia. 

 
ROZDZIAŁ IX. 

KARY UMOWNE. 
§27 

W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną 
stanowiącą 10% wynagrodzenia określonego w §24 ust.1 umowy z uwzględnieniem postanowień 
wymienionych w §32. 
 

§28 
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną liczoną od kwoty jego wynagrodzenia brutto 
za całe zadanie, określonego w §24 ust.1., w następujących wysokościach: 

1) za zwłokę w wykonaniu prac objętych umową – w wysokości równej 0,1 % wynagrodzenia 
za każdy dzień zwłoki, z tym , że kara może być naliczona po przekroczeniu przez 
Wykonawcę terminu wykonania zadania lub po przekroczeniu terminu na usunięcie wad, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi – w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia, licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego do usunięcia wad za 
każdy dzień zwłoki,  
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3) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 1% wynagrodzenia za każdy taki przypadek, 

4) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy taki przypadek, 

5) w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia za każdy taki przypadek,  

6) w przypadku nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia za każdy taki 
przypadek, 

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu  
zapłaty – w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy taki przypadek. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 
 

ROZDZIAŁ X. 
 RYZYKO WYKONAWCY. 

§ 29 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego lub 
podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych.  

 
§ 30 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane prze niego lub 
podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi.  

 
ROZDZIAŁ XI.  

ZMIANY DO UMOWY. 
§ 31 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w szczególności w sytuacji 
gdy: 

1) wystąpią zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych 
i uniemożliwiających prowadzenie robót lub gdy wystąpią klęski żywiołowe; 

2) wystąpi konieczność zmiany inspektorów nadzorujących wykonanie zadania; 
3) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego; 
4) wystąpi konieczność dokonania w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych 

związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mającego wpływ na uzgodniony 
termin zakończenia realizacji, a powodujący konieczność jego wydłużenia;  

5) wystąpiły okoliczności siły wyższej, jako zdarzenie niezależne od żadnej ze Stron, które 
nastąpiło po wejściu w życie umowy; 

6) w następstwie konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 

7) w wyniku konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń służb i 
inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialności; 

8) w wyniku zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi 
okolicznościami: 
- niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 
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projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowanej 
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 

- możliwością zastosowania materiałów lub urządzeń o równym lub lepszym standardzie 
niż przyjęte w projekcie pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 
przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu lub 
umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 

- możliwością zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robót, 
pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji, kosztów wykonanych prac 
lub kosztów wykonanego przedmiotu umowy,  

-koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej,  

-koniecznością wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych 
w projekcie, skutkujących zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót, 
bezpieczeństwa użytkowania, funkcjonalności obiektu budowlanego lub zmniejszeniem 
kosztów realizacji inwestycji, usprawnieniem procesu budowlanego, 

- koniecznością wykonania robót dodatkowych. 
2. Przy modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy, strony wyodrębniają:  

1) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w zamian za 
roboty zawarte w pierwotnej dokumentacji projektowej, 

2) roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją 
projektową, a których wykonanie stało się zbędne, 

3) roboty dodatkowe, przez które rozumie się roboty niezbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy, których nie przewidywała dokumentacja projektowa i których nie 
można było przewidzieć w chwili podpisania umowy, a które wymagają zlecenia w ramach 
odrębnego zamówienia. 

§ 32 
Za wadliwe roboty uważa się w szczególności wady wynikające z nieprawidłowej realizacji robót 
i czynności budowlanych oraz wady materiałów, urządzeń i instalacji, bądź użycia materiałów, 
urządzeń, instalacji niezgodnych z dokumentacją.  
 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY. 
§ 33 

1. Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – 
Kodeksie Cywilnym, przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
2) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, otwarcia likwidacji lub rozwiązania 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
4) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
5) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych, a Wykonawca nie 
wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 
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2. Jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru końcowego przedmiotu 
umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru, Wykonawcy przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia tej odmowy. 

 
ROZDZIAŁ XII. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
§34 

W przypadku powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony zobowiązują 
się do podjęcia kroków zmierzających do polubownego załatwienia sprawy, a w przypadku nie 
osiągnięcia porozumienia sprawę poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 
 
 
 
 
WYKONAWCA :                                                                                                     ZAMAWIAJĄCY:   
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

………………………………………………… 
   /nazwa i adres Wykonawcy/ 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo Zamówień Publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

 
Lp.  Nazwa i adres podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

  
 

  
 

 

PODPISANO 
 

…………….………………………………………………………………………………..… 
                                      Imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 
                             (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie 
                                                              ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 
 
………………………………………………….., dnia ……………………………………………….. 

Powyższy formularz należy wypełnić tylko w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy 
kapitałowej. Jeżeli nie należy do grupy kapitałowej należy wypełnić załącznik nr 7. 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

INFORMACJA 

Zgodnie z art. 26 ust 2d ustawy Prawo Zamówień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 
2013 r.poz. 907 z późn. zm.). 

informuję/informujemy, że nie należę/ nie należymy do grupy kapitałowej. 

 PODPISANO 
 

…………….………………………………………………………………………………. 
                                      Imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 
                             (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie 
                                                              ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 
 
 
 
……………………………………………………. dnia ……………………………………………….. 

 

Powyższy formularz należy wypełnić tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie należy do 
grupy kapitałowej. Jeżeli  leży do grupy kapitałowej należy wypełnić załącznik nr 6. 


