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Zapytanie ofertowe nr 1.2020 

 

na budowę 1 domku rekreacyjno-letniskowego w miejscowości Pęczniew,  

 

w ramach projektu  pn. „Poprawa konkurencyjności firmy LIDER  poprzez budowę 

domku rekreacyjno-letniskowego oraz zakup niezbędnego wyposażenia i utworzenie 

dodatkowego stanowiska pracy ”, realizowanego w ramach działania 4.2 „Realizacja 

lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”  

objętego PO „Rybactwo i Morze” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pęczniew, 8 czerwiec 2020 roku.  
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I. ZAMAWJAJĄCY 

Lider Igor Sawicki 

ul. Dąbrowska 15, 

99-235 Pęczniew 

NIP 8281409439 

Adres mailowy: igi.saw@gmail.com 

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez:  

• opublikowanie na stronie internetowej: https://www.nad-zatoka.pl/projekty/ oraz w 

siedzibie Zamawiającego i wysłane do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.  

 

II. INFORMACJE WSTĘPNE  

1. Projekt współfinansowany Unii Europejskiej w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie 

zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo                    

i Morze”. 

2. Wykonawca powinien złożyć ofertę odpowiadającą treści zapytania ofertowego.  

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

6. Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcami jest Igor  Sawicki – właściciel – tel. 

667 806 800. 

7. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują drogą pisemną, elektroniczną z zastrzeżeniem pkt X zapytania ofertowego.                    

W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania.  

8. Wymagany termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

 

 

 

 

https://www.nad-zatoka.pl/projekty/
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III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Postępowanie związane z wyborem wykonawcy prowadzone jest w trybie 

konkurencyjnym z zastosowaniem wymogów dotyczących zamówień powyżej 50.000,00 

zł netto zgodnie z zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. 

2. Zamówienie jest objęte dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego - PO RYBY 2014-2020. 

3. Wszyscy wykonawcy mają taki sam dostęp do informacji dotyczących niniejszego 

zamówienia i żaden wykonawca nie jest uprzywilejowany względem drugiego,                           

a postępowanie przeprowadzone jest w sposób transparentny.  

 

IV. RODZAJ ZAMÓWIENIA  

1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  

2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

Główny kod CPV:  

- 45212140-9 Obiekty rekreacyjne  

Kody uzupełniające:  

- 45000000-7 Roboty budowlane; 

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 

- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne; 

- 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; 

- 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach; 

 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

1.  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie 1 budynku 

rekreacyjno-letniskowego, zgodnie z decyzją 207/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. oraz 

decyzją nr 48/2019 z dnia 07.10.2019 Znak: PINB.7355.213-18/5/19, na działce 

ewidencyjnej nr 250 i 248/2 w miejscowości Pęczniew, obręb ewidencyjny 15, gmina 

Pęczniew.  

2.  Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót oraz dokumentacja 

projektowa stanowiąca załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. 
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3. Zaleca się, aby Wykonawca obejrzał miejsce robót w celu prawidłowego 

przygotowania oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które 

mogą być konieczne do przygotowania ofert i podpisania umowy. 

4. Prace objęte zamówieniem muszą być zgodne z dokumentacją projektową, 

przedmiarem robót oraz niniejszym Zapytaniem. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, 

odpowiadających wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze. zm.) oraz zgodnych z innymi przepisami                 

w zakresie wymagań stawianym materiałom budowlanym.  

6. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

obowiązującymi przepisami oraz normami, przestrzegając przepisów BHP. 

7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonane prace 

budowlane na okres minimum 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w 

dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów 

oceny ofert. 

8. Wszelkie użyte w dokumentacji nazwy własne producentów, nazwy konkretnych marek 

produktów i materiałów, znaki towarowe lub patenty nie oznaczają obowiązku ich 

stosowania, a Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiałów lub 

produktów równoważnych. Jeżeli dokumentacja projektowa lub przedmiar robót 

wskazywałyby  w  odniesieniu  do  niektórych  materiałów  lub  urządzeń  nazwy własne 

producentów, nazwy konkretnych marek produktów i materiałów, znaki towarowe lub 

patenty, to są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie 

wskazanie jakości przedmiotu zamówienia. 

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie 

Wykonawcy produktów i materiałów równoważnych, innych niż podane „z nazwy” przez 

Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, pod warunkiem, iż oferowane produkty i 

materiały będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, 

funkcjonalnych oraz użytkowych, co wskazane   w dokumentacji projektowej lub/i 

przedmiarze konkretne „z nazwy” oraz będą spełniać wszystkie wymagania 

Zamawiającego. Operowanie  przykładowymi  nazwami  producenta  ma  jedynie  na  

celu  doprecyzowanie  poziomu  oczekiwań  Zamawiającego  w  stosunku  do  
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określonego  rozwiązania.  Posługiwanie  się  nazwami producentów/produktów  ma  

wyłącznie  charakter  przykładowy.  Zamawiający, wskazując  oznaczenie konkretnego   

producenta   (dostawcy)   lub   konkretny   produkt   przy   opisie   przedmiotu  

zamówienia, dopuszcza  jednocześnie  produkty  równoważne o  parametrach  

jakościowych  i  cechach  użytkowych co  najmniej  na  poziomie  parametrów  

wskazanego  produktu,  uznając  tym  samym  każdy  produkt o  wskazanych  lub  

lepszych  parametrach. 

W przypadku rozwiązań równoważnych, zaoferowanych przez Wykonawcę, Wykonawca 

jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, produkty, dostawy oraz 

roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. Ciężar  udowodnienia  równoważności spoczywa na Wykonawcy. 

9.  Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców. 

 

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

Ustala się następujące terminy realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 

30.12.2020 r.  

 

VII. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI  

Zamawiający zastrzega sobie dokonania płatności za przedmiot zamówienia w terminie 

14 dni licząc od dnia dostarczenia faktury i dostarczenia przedmiotu zamówienia oraz 

podpisania przez obie strony protokołu odbioru zamówienia. 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe 

warunki:  

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia 

szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczegółowych 

wymagań w zakresie spełniania tego warunku.  
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3) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia szczegółowych 

wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. Wykonawca składa wypełniony formularz ofertowy według wzoru określonego                        

w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.  

2. Załącznikami do wypełnionego formularza ofertowego są następujące dokumenty:  

a) Oświadczenie własne dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu –                                   

z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. 

b) Oświadczenie o zachowaniu konkurencyjnego trybu wyboru określonego w załączniku 

nr 4 do zapytania ofertowego.  

 

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Cena oferty winna być obliczona przy założeniu, iż umowa przewiduje wynagrodzenie                 

w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu Cywilnego.  

2. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności 

świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie. Cenę oferty należy 

ustalić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu 

ofertowym.  

3. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy.  

4. W Formularzu oferty należy podać cenę (netto, brutto, podatek VAT ) wykonania 

zamówienia.  

5. Stawka podatku VAT winna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.                   

o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze. zm.).  

6. Wszystkie kwoty winny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być 

wyrażona cyfrowo i słownie. Cena musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób: 

- w dół – jeżeli kolejna cyfra jest mniejsza od 5,  

- w górę – jeżeli kolejna cyfra jest większa od 5 lub równa 5.  
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7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

8. Dla porównania ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę łączną cenę brutto 

obejmującą podatek od towarów i usług (VAT) za wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia z uwzględnieniem punktu 7.  

9. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

10. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

11. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty (załącznik nr 2 do niniejszego 

zapytania ofertowego) lub innym formularzu zawierającym oświadczenia zawarte w tym 

Formularzu.  

12. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.  

13. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na 

język polski.  

14. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym 

atramentem.  

15. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 

Wykonawcy.  

16.  Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie wykonawcy, muszą być 

również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy.  

17. Do oferty należy dołączyć dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać 

upoważnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne 

zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy, inne. W/w dokumenty można złożyć                  

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
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Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego 

dokumentu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do oferty należy dołączyć także 

pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.  

18. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane 

przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

19. Oferta powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:  

 

Lider Igor Sawicki 

ul. Dąbrowska 15;  99-235 Pęczniew 

Oferta do zapytania ofertowego nr 1.2020 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN DOSTARCZANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Ofertę należy złożyć (dostarczyć osobiście lub przez posłańca lub za pośrednictwem poczty 

lub kuriera ) w siedzibie Zamawiającego tj. Lider Igor Sawicki, ul. Dąbrowska 15, 99-235 

Pęczniew,  nie później niż do dnia 29.06.2020r. do godz. 12:00. Decyduje data i godzina 

wpływu do siedziby Zamawiającego.   

2.. Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

4. Zamawiający poprawia w ofercie:  

a) oczywiste omyłki pisarskie,  

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając                   

o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Do ważności wprowadzonej poprawki 

nie jest wymagana zgoda Wykonawcy, jednakże wyrażenie sprzeciwu przez Wykonawcę 

powoduje odrzucenie oferty.  

5. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów o których mowa w pkt. IX.2, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne lub zawierają błędy Zamawiający nie będzie 

wzywał do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia.  
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6. Oferty złożone w inny sposób niż za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście nie będą 

rozpatrywane. 

 

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę następujące kryteria:  

1) Cena oferty – 100%  

2. Opis kryteriów oceny:  

1) w kryterium „cena oferty”, w którym Zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił 

jak najniższą wartość (cena), zostanie zastosowany następujący wzór:  

Liczba                       Cn 

zdobytych (C) = ----------- x 100 x waga kryterium 100% 

punktów                  Cb 

 

Gdzie: Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych  

Cb – cena oferty badanej  

100 – wskaźnik stały  

100 – procentowe znaczenie kryterium ceny  

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium cena obliczona zostanie przez 

podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej 

liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 100%.  

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy spełniającego warunki udziału                

w postępowaniu, która uzyska łącznie największą liczbę punktów. 

5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.  

6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych 

ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
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XIII. WYBÓR OFERTY  

1. Wybór najkorzystniejszej spośród ofert złożonych przez Wykonawców spełniających 

warunki udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym 

kryteria oceny.  

2. W toku badania oferty Zamawiający może potwierdzić realizację deklarowanych przez 

Wykonawcę  usług w ramach spełnienia warunków udziału w postępowaniu i/lub kryteriów 

oceny ofert poprzez bezpośredni kontakt z podmiotem, na rzecz którego usługa była 

realizowana.  

3. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty upublicznia się w taki sposób, w jaki 

zostało upublicznione zapytanie ofertowe.  

4. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru 

Wykonawcy. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy                        

z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który                           

w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów,                      

a Zamawiający dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi. 

 

XIV. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY  

XIV.1 W celu zachowania konkurencyjnego wyboru wykonawców, Zamawiający nie 

może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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XIV.2 Oferta zostanie odrzucona w przypadku, gdy: 

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

2) nie została złożona na załączonym wzorze oferty lub nie zawiera wszystkich 

elementów w nim wskazanych, 

3) została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu 

ofertowym, 

4) została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym  

za wyjątkiem sytuacji dopuszczonej w Zasadach konkurencyjnego wyboru wykonawców w 

ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, 

5) jeśli została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 

 

XV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w następujących 

okolicznościach:  

1) w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym;  

2) cena najkorzystniejsza oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie tego zamówienia;  

3) postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia;  

 

XVI. ZMIANY UMOWY  

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy                       

w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jedynie                

w zakresie określonym we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego).  

 

XVII. ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian               

w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.  
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XVIII. ZAŁĄCZNIKI  

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Wzór Formularza oferty cenowej.  

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Oświadczenie własne dot. spełniania warunków 

udziału w postępowaniu.  

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o zachowaniu konkurencyjnego 

trybu wyboru. 

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – Wzór umowy.  

 

 

 

Pęczniew, dnia 08.06.2020 roku. 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Do:  

Lider Igor Sawicki  

ul. Dąbrowska 15;  99-235 Pęczniew 

 

Ofertę składa: Nazwa Wykonawcy:............................................................................................. 

Adres:…………............................................................................................................................ 

Województwo:............................................................Powiat:...................................................... 

Tel./Fax. .............................................................. adres e-mail ………………………………… 

REGON: ........................................................... NIP:...................................................................  

Osoba upoważniona do kontaktów...............................................................................................   

Wykonawca jest małym □, średnim □, dużym □ przedsiębiorcą (zaznaczyć właściwe)  

Wszelką korespondencję należy kierować na adres:  

Nazwa Wykonawcy:..................................................................................................................... 

Adres:…………............................................................................................................................ 

Województwo:............................................................. Powiat:............................................ ........  

 

1. Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym na 

podstawie zasady konkurencyjności, którego przedmiotem jest budowa domku 

rekreacyjno-letniskowego w miejscowości Pęczniew w ramach projektu  pn. 

„Podniesienie konkurencyjności firmy LIDER  poprzez budowę domku rekreacyjno-

letniskowego oraz zakup niezbędnego wyposażenia i utworzenie dodatkowego 

stanowiska pracy”, przedkładam(-y) niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości 

wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.  



 

14 
 

1) Oferuję/oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym 

w zapytaniu ofertowym za wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:  

netto (bez Vat) ............................................................................................................................. 

słownie złotych ...................................................................................................................... 

brutto (z Vat) ........................................................................................................................... 

słownie złotych ............................................................................................................................ 

2. Informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia11 marca 2004 r. o podatku od towarów  

i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.);  

Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzić na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r.              

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty 

wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru, usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku.  

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Zapytania ofertowego wraz                     

z załączonymi do niej dokumentami, uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia 

niezbędne do przygotowania oferty.  

4. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                          

w zapytaniu ofertowym.  

5. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie określonych w zapytaniu 

ofertowym.  

6. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w 

przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

7. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeżeli dotyczy):  

Nazwisko, imię ............................................................................................  

Stanowisko ..................................................................................................  

Telefon ............................................................. faks .................................  

8. Niniejsza oferta zawiera następujące oświadczenia i załączniki:  

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

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

 

 

......................................., dnia .....................  

(Miejscowość)  

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

Podpis Wykonawcy lub osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu 

Wykonawcy1  

 
1 Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  

Zamawiający:  

Lider Igor Sawicki  

ul. Dąbrowska 15;   

99-235 Pęczniew 

       Wykonawca:  

…………………………………… 

……………………………………

……………………………………  

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

reprezentowany przez:  

……………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji)  

Oświadczenie Wykonawcy 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Lider 

Igor Sawicki ul. Dąbrowska 15;  99-235 Pęczniew, na podstawie zasady konkurencyjności, 

którego przedmiotem jest budowa domku rekreacyjno-letniskowego w miejscowości 

Pęczniew w ramach projektu  pn. „Podniesienie konkurencyjności firmy LIDER  

poprzez budowę domku rekreacyjno-letniskowego oraz zakup niezbędnego wyposażenia 

i utworzenie dodatkowego stanowiska pracy”, oświadczam, co następuje: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w pkt. VIII zapytania ofertowego. 

 

 ......................................., dnia .....................  
            (Miejscowość) 

 

............................................................................................  
Podpis Wykonawcy lub osoby (osób) upoważnionej do 

występowania w imieniu Wykonawcy 2 

 
2 Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem  

2 Wykonawca zobligowany jest wskazać której części dotyczy składane oświadczenie 
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego  

Zamawiający:  

Lider Igor Sawicki  

ul. Dąbrowska 15;   

99-235 Pęczniew 

         Wykonawca:  

…………………………………… 

……………………………………

……………………………………  

 

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU KONKURENCYJNEGO WYBORU 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo                       

z Zamawiającym.  

 

Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 

 

......................................., dnia .....................  
            (Miejscowość) 

............................................................................................  
Podpis Wykonawcy lub osoby (osób) upoważnionej do 

występowania w imieniu Wykonawcy 2 

 
2 Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem  

2 Wykonawca zobligowany jest wskazać której części dotyczy składane oświadczenie 
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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego  

 

UMOWA NR  1/ 2020 

 
Zawarta w dniu …………………. r. w Pęczniewie pomiędzy: 
 
Firmą Lider Igor Sawicki, ul. Dąbrowska 15, 99-235 Pęczniew, NIP: 8281409439 
reprezentowaną przez: 
1. Igor Sawickiego - właściciela  
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a  
……………………………………….. z siedzibą: …………………………………………,  
NIP …………………………………………………………………………………………………..  
reprezentowaną przez: 

1. ………………………………………………..- ……………………………………….. 
 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
Na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia w trybie konkurencyjnego 
wyboru wykonawców na podstawie Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach 
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na „Budowie 
1 budynku letniskowego na dz. nr ew. 250 obręb 10 Pęczniew, gm. Pęczniew”, zgodnie z 
decyzją nr 48/2019 z dnia 07.10.2019 Znak: PINB.7355.213-18/5/19” 
 

1. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 
a) Zapytanie ofertowe;  
b) Oferta – przedłożona przez Wykonawcę w postępowaniu; 
c) Gwarancja jakości. 

§ 2 
1. Roboty budowlane obejmują: 

a) Budowę budynku letniskowego na dz.nr ewid. 250 i 248/2 obręb 10 Pęczniew, gm. 
Pęczniew, według projektu budowlanego (zgodnie z decyzją zamienną nr 48/2019 z 
dnia 07.10.2019 Znak: PINB.7355.213-18/5/19), zakres prac: 
- Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne; 
- Fundamenty; 
- Mury i konstrukcje żelbetonowe; 
- Więźba dachowa; 
- Stolarka okienna i drzwiowa; 
- Podłogi i posadzki; 
- Tynki i okładziny; 
- Malowanie; 
- Ocieplenie i elewacja; 
- Taras; 
- Instalacja solarna ciepłej wody użytkowej; 
- Instalacja elektryczna; 
- Instalacje sanitarne. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty zgodnie z dokumentacją projektową 
oraz innymi niezbędnymi decyzjami administracyjnymi, przestrzegając zasad sztuki 
budowlanej oraz zaleceń Zamawiającego. 

3. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.  
4. Wszystkie wbudowane materiały, montowane urządzenia i elementy wyposażenia muszą być 

dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej i posiadać aktualne 
aprobaty techniczne, świadectwa jakości, dokumenty odniesienia i certyfikaty zgodności 
potwierdzające wszystkie wymagane właściwości, parametry techniczne i użytkowe. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiającego, jeżeli 
zostały dostarczone na plac budowy, zostaną wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt 
i staraniem Wykonawcy robót. Zabronione, z zastrzeżeniem nieodebrania prac, jest 
wbudowywanie takich materiałów. W przypadku stwierdzenia zajścia takiego przypadku, 
Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem doprowadzi do wymiany materiałów na 
zgodne z wymaganiami. 

5. Wykonawca odpowiada z wbudowane i zamontowane materiały, urządzenia i sprzęt oraz 
wcześniej wykonane elementy przedmiotu umowy i zabezpiecza je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem do momentu oddania do użytkowania. 

§ 3 
1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: 
- do 30.12.2020 r. od dnia zawarcia niniejszej umowy. 
2. Terminem zakończenia robót, o którym mowa w pkt. 1 jest dzień podpisania Protokołu 

Końcowego Odbioru Robót. 
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia umowy. 
4. W dniu przekazania Placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik budowy. 
5. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących 

niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 1, termin ten może ulec przedłużeniu, 
nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 

§ 4 
1. Ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają zgodnie z 

ofertą Wykonawcy na kwotę brutto ……………………………………………………. 
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………. ) 
2. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową brutto. Cena ta obejmuje wszystkie koszty 
związane z realizacją zadania, w tym koszty transportu i obsługi oraz wszystkie inne koszty 
wynikające z zapisów umowy i dokumentacji projektowej. Cena obejmuje także koszty związane 
z uzyskaniem koniecznych zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, opinii, certyfikatów, ekspertyz, 
koszty pracy urządzeń, zakupu materiałów urządzeń i instalacji, a także opłaty za tyczenie, 
pomiary geodezyjne, pomiary elektryczne, opłaty za zajęcie pasa drogowego, organizacja ruchu 
drogowego (tymczasowa i stała), itp. Ponadto cena obejmuje podatki, cła, koszty transportu na 
placu budowy, załadunku, rozładunku,  transportu, wywozu, recyklingu, składowania, opłaty za 
usługi  geodezyjne i geotechniczne, jak i opłaty za kontrole, testy i badania, które są związane                   
z utrzymaniem i rozruchem. Nadto cena obejmuje koszty utrzymania zaplecza biurowego                           
i socjalnego, koszty zaopatrzenia w wodę i prąd na potrzeby budowy oraz opłaty 
ubezpieczeniowe i za ochronę. Cena ta jest wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy za 
przedmiot zamówienia. 
3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa pkt 1, rozliczane będzie na podstawie faktur 
VAT wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o zatwierdzony protokół odbioru częściowego 
robót podlegających odbiorowi częściowemu. 
4. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o podpisany protokół odbioru ostatecznego 
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przedmiotu Umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury VAT zestawieniu wartości 
wykonanych robót, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie 
wartości wykonanych robót winno być sprawdzone przez Inspektora i zatwierdzone przez 
Zamawiającego.  
5. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane elementy 
przedmiotu Umowy jest przedstawienie dowodów zapłaty (kopia faktury, kopia przelewu 
bankowego zapłaty oraz pisemne oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy 
potwierdzające zapłatę należnego wynagrodzenia) wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o których mowa w § 12. 
1. Należności z tytułu faktur VAT będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto 

Wykonawcy prowadzone w banku PKO BP SA  o nr ………………………………………………………….  
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty w terminie do 14 dni licząc od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 

3. Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury VAT lub dokumentów, o których mowa w 
ust. 3 skutkuje przerwaniem biegu 14-dniowego terminu płatności liczonego na nowo od 
momentu dostarczenia prawidłowych lub brakujących dokumentów. 

4. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącego 
Wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Wynagrodzenie o którym mowa w niniejszym paragrafie współfinansowane jest przez Unię 
Europejską w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, 
objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. 

§ 5 
1. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji 
projektowej, a więc odstąpienia przez Zamawiającego od części przedmiotu umowy (tzw. 
roboty zaniechane), sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona z 
wynagrodzenia Wykonawcy, będzie następujący: 

a) W przypadku odstąpienia od całego elementu robót nastąpi odliczenie wartości tego 
elementu od ogólnej wartości przedmiotu umowy; 

b) W przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu obliczenie niewykonanej 
części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę 
procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu. Następnie 
wyliczona zostanie wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości 
przedmiotu umowy. W przypadku, w którym ten sposób byłby niedokładny, strony 
dopuszczają możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie 
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, na podstawie KNR-ów lub KNNR-ów 
oraz rynkowych cen materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonego przez 
Zamawiającego. 

2. W przypadku, w którym Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie dodatkowych robót 
budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy – zamówienia podstawowego 
– ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania: 
a) Rozpoczęcie wykonywania dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza 

przedmiot niniejszej umowy, może nastąpić po podpisaniu przez strony umowy aneksu 
zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół 
konieczności zatwierdzony przez strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie 
wskazujące na konieczność i celowość wykonania robót dodatkowych. Rozpoczęcie 
wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej 
opisującej te roboty.  
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b) Podstawą do rozliczenia dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza 
przedmiot zamówienia podstawowego będą kosztorysy opracowane przez Wykonawcę. 
Kosztorys wykonany będzie według następujących założeń: 

i) Ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów, które Wykonawca 
zobowiązany jest opracować,  

ii) W przypadku wystąpienia robót, na które nie określono w kosztorysie cen 
jednostkowych, roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów 
przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. 
Kosztorysy te opracowane będą na podstawie następujących założeń: 

- ceny składników cenotwórczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe materiałów 
(M) , cena najmu sprzętu (S), wskaźnik kosztów ogólnych (Ko) oraz wskaźnik zysku zostaną 
przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metod kalkulacji szczegółowej, 
- w przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty na w/w podstawie, brakujące 
ceny materiałów (M) i sprzętu (S) zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za 
okres ich wbudowania, 
- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w w/w kosztorysach, a w 
przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w 
KNR, zastosowane zostaną KNNR, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona 
przez  
c) Rozliczenie robót dodatkowych wykraczających poza przedmiot zamówienia podstawowego 
będzie odbywało się fakturami wystawianymi po ich wykonaniu i odebraniu, lecz nie częściej niż 
w okresach miesięcznych.  

§ 6 
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej 
Umowy, polecać Wykonawcy na piśmie: 

a) wykonanie robót wynikających z Opisu Przedmiotu Zamówienia, dokumentacji 
budowlanej lub zasad wiedzy technicznej; 

b) rezygnację z części robót; 
c) wykonanie robót zamiennych w stosunku do Opisu Przedmiotu Zamówienia , 

dokumentacji budowlanej lub zasad wiedzy technicznej; 
d) dokonanie zmiany określonej kolejności wykonania robót. 

2.   Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z poleceń, o których mowa w ust. 1. 
3. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, może stanowić 
podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót oraz zmiany 
wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 4 Umowy. 

§ 7 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) przekazanie terenu budowy w terminie określonym § 3 Umowy; 
b) przekazanie Dziennika budowy w terminie określonym w § 3 Umowy; 
c) przeprowadzenie odbioru robót; 
d) zapłata Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty. 

 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) protokolarne przejęcie Placu budowy w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego; 

b) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane; 
c) zagospodarowanie Placu budowy oraz jego zabezpieczenie; 
d) przestrzeganie wymagań dotyczących robót w zakresie określonym  w  zapytaniu 

ofertowym oraz projekcie budowlanym;  
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e) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o SIWZ, z uwzględnieniem wymagań 
określonych w projekcie budowlanym; 

f) bieżącego prowadzenia dokumentacji w tym zwłaszcza Dziennika robót;  
g) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p.poż. określonych w przepisach 
szczegółowych; 

h) kontroli jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;   
i) umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenie pomiarów i badań kontrolnych; 
j) realizacja zaleceń wpisanych do Dziennika budowy; 
k) wykonanie robót tymczasowych (w tym zabezpieczających), które będą potrzebne 

podczas wykonywania robót podstawowych; 
l) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone 

roboty podstawowe i tymczasowe; 
m) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru 
ostatecznego robót;  

n) uzyskanie wszystkich niezbędnych do użytkowania przedmiotu Umowy decyzji 
administracyjnych – jeżeli dotyczy; 

o) przekazywanie Zamawiającemu kserokopii wszystkich decyzji, orzeczeń organów 
administracji publicznej oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów wydanych w trakcie 
obowiązywania Umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez 
Wykonawcę – w przypadku gdy takie decyzję są wymagane, zgodnie z prawem;  

p) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie 
poza Plac budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie 
całego Placu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania; 

q) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć 
na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

r) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 
kontrolach  i wypadkach; 

s) ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia 
terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu; 

t) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego 
zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego – naprawienia ich 
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt. 

§ 8 
Wszelkie zmiany w realizacji robót, a w szczególności takie, które niosą za sobą skutki 
finansowe, zwiększenie zakresu robót lub roboty dodatkowe, wprowadzanie materiałów, 
technologii nie wskazanych w Dokumentacji projektowej wykonawczej muszą być uzgodnione z 
nadzorem i zaakceptowane (zatwierdzone na piśmie) przez Zamawiającego.  

§ 9 
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 
nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 
budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym 
pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu Umowy. 

§ 10 
1. Zamawiający ustanawia: 
 - ……………………………………. jako koordynatora prac, który podejmować będą wszystkie decyzje 
związane z realizacją robót oraz decyzje  w zakresie realizacji obowiązków Umownych. 
2. Wykonawca ustanawia: 
Kierownika budowy w osobie:  
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 - …………………………………………… 
3. Osoby wskazane w ust. 2 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
Budowlane. 

§ 11 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w wykonaniu zadania w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki;  
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze 

pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od 
upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 15 Umowy; 

c) z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 
1 Umowy; 

d) jeżeli roboty objęte przedmiotem Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca 
lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną 
w § 12 – karę umowną w wysokości 5 000,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek; 

e) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z procedurą określoną w § 12 w wysokości 5000 PLN 
(słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy taki przypadek; 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu Umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 
zgodnie § 11 w wysokości 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy taki przypadek; 

g) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie § 12 w wysokości 5000 PLN (słownie: 
pięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki; 

h) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z § 12 w wysokości 5000 PLN 
(słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki; 

i) za wykonywanie za pomocą Podwykonawców innych Robót niż wskazane w Umowie 
podwykonawczej, bez zgody Zamawiającego – w wysokości 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy 
złotych), za każdy taki przypadek. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy przez       

którąkolwiek za Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości  10 % 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości poniesionej szkody. 

§ 12 
1. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby 
były to działania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i 
kontrolował pracę Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, tak aby realizacja 
Kontraktu przebiegała bez zakłóceń. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z 
realizacją Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej 
wskazanych podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia 
Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania lub z 
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wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz 
Podwykonawców, dalszych Podwykonawców. 

3. Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom innych Robót niż wskazane w Ofercie, bez zgody 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie podzleci Podwykonawcom innych Robót niż 
wskazane w Umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 
projektem tej umowy. 

5. Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy do wykonania 
przedmiotu Umowy wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiającego i w 
związku z tym: 

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 Kontraktu, 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) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie może 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) Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi pisemne 
zastrzeżenia do projektu umowy: 

a) niespełniającej wymagań określonych w  ust. 1; 
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty 
budowlanej; 

4)  niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od 
daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego; 

5)  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; 

6) Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z 
oryginałem Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
zgłasza pisemny sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o 
których mowa w  punkcie 3); 

7) niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej wymienionym terminie, uważa 
się za akceptację umowy przez Zamawiającego; 

8) 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, z wyłączeniem Umów o 
podwykonawstwo o wartość nie przekraczającej 0,5% wartości  umowy; 
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9)  w przypadku, o którym mowa w punkcie 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 
jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi, 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tego 
wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę Kary umownej. 

6. Procedurę opisaną w  ust.  5  stosuje się odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo. 
7. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej stanowi podstawę do 

natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy przez 
Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy, lub 
dalszego Podwykonawcy z Placu Budowy. 

8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 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. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do 
zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczących 
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag we wskazanym terminie, Zamawiający 
może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) 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 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy  lub z wszelkich 
wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 

14. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec 
Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  
o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni od 
otrzymania wezwania opisanego powyżej. 

15. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może 
zawierać postanowień: 
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a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę  lub dalszego 
Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiającego odbioru 
wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót, od wystawienia 
przez Zamawiającego protokołu odbioru obejmującego zakres robót wykonanych przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę lub od dokonania przez Zamawiającego 
na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę; 

b) warunkujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie 
zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego w tym odbioru innych 
robót, które nie były przedmiotem umowy podwykonawczej; 

c) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania 
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę jako karę za opóźnienia; kary takie 
można określać jedynie jako kary za zwłokę; 

16. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać  
w szczególności postanowienia dotyczące: 

a) oznaczenia stron umowy; 
b) zakresu robót budowlanych; 
c) wartości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z 

warunkami przewidującymi zmianę wynagrodzenia; 
d) terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury, 

rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; 
e) terminu realizacji wraz z warunkami przewidującymi zmianę terminu; 
f) bezpieczeństwa i higieny pracy. 

§ 13 
1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy jest uprawniony do zmiany 

podwykonawcy na zasoby którego powoływał się w trakcie postępowania przetargowego, 
wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany  wykazać, że  
proponowany nowy podwykonawca posiada zasoby co najmniej na poziomie, który 
umożliwiłby Wykonawcy spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, gdyby to na zasoby tego nowego podwykonawcy powoływał się on na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia.  

§ 14 
1. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia poda  Zamawiającemu, o ile są 

już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi. 

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust 
1, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych lub usług. 

§ 15 
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy 

określony w § 1 ust. 1 umowy. 
2. Roboty zanikające lub ulegające zakryciu podlegają odbiorowi na podstawie dokonanych 

wpisów do dziennika budowy (jeżeli jest wymagany) przez Inspektora nadzoru, o ich 
wykonaniu oraz protokołów z odbiorów częściowych. 

3. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem 
do dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Zamawiającego. 
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4. Zamawiający dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i 
ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia gotowości 
do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy. 

5. Jeżeli Zamawiający uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest 
zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 
określonym w ust. 4. 

6. W przypadku nie zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest 
zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na 
własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

7. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na piśmie. 
8. Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu zamówienia najpóźniej w terminie 10 

dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 
Wykonawcę.  

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający w przypadku 
stwierdzenia wad nie mających wpływu na funkcjonowanie przedmiotu zamówienia w 
uwagach w protokole wymieni wady, które należy usunąć i wyznaczy w celu ich usunięcia 
odpowiedni termin. 

10. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub usterek w terminie 14 dni od daty 
zgłoszenia wad lub usterek przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich 
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad lub usterek 
będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem 
należytego wykonania umowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako 
wadliwych. 

12. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym 
terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy oraz potrącić koszty zastępczego usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

13. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości 
użytkowej, estetycznej i technicznej lub żądać wydłużenia gwarancji w tym zakresie; 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odstąpić od umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy lub żądać 
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

14. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
w protokole wad. 

15. W terminie wyznaczonego odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
- Dokumentację powykonawczą; 
- Oświadczenia, wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w procedurach 
uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie – jeżeli dotyczy. 
- Pisemną gwarancję na wykonane roboty, zastosowane materiały i urządzenia.  
Podstawą rozliczenia Wykonawcy z wykonania przedmiotu zamówienia stanowić będzie 
protokół odbioru ostatecznego robót. 
16. Odbiór końcowy bez wad stanowi jednocześnie odbiór ostateczny przedmiotu zamówienia. 
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17. Z czynności odbioru ostatecznego, odbioru gwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu 
rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru 
oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub usterek. 

18. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu 
gwarancji. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. 

 
 

§ 16 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot Umowy na okres 36 
miesięcy . 
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

a) w dniu następnym licząc od daty odbioru robót bez zastrzeżeń lub potwierdzenia 
usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy; 

b) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 

1, jeżeli zgłosił wadę lub usterkę przed upływem tego okresu. 
4. Treść gwarancji jakości stanowi integralną część niniejszej umowy. 

§ 17 
1. Strony ustalają, że okres rękojmi na przedmiot Umowy wynosi 5 lat. 
2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się: 

a) w dniu następnym licząc od daty odbioru robót bez zastrzeżeń lub potwierdzenia 
usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu 
Umowy; 

b) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym 
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę lub usterkę przed upływem tego okresu. 

§ 18 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni  od 
powzięcia wiadomości o jednym z niżej wymienionych przypadków: 

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zgodnie z przedmiotową umową w terminie 14 
dni od daty przekazania terenu budowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 
przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni; 

c) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z niniejszą umową oraz 
dokumentacją projektową bez akceptacji Zamawiającego; 

d) czynności objęte niniejszą Umową wykonuje podmiot inny niż zaakceptowany przez 
Zamawiającego; 

e) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W 
takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części Umowy; 

f) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny 
z Umową lub wskazaniami Zamawiającego;  

g) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub jego znacznej części. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki: 

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt strony, po której leżą przyczyny odstąpienia od Umowy lub przerwania robót; 
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b) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 
niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
niego; 

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy; 

d) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) powyżej, Wykonawca 
przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 
w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia. 
Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 
faktury VAT przez Wykonawcę; 

e) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 
zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz 
do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;  

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 
wykonania przedmiotu Umowy, określonych w ust. 2 pkt 2, w terminie 14 dni od daty 
ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte; 

c) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 30 dni od daty 
odstąpienia od Umowy. 

§ 19 
1. Wykonawca nie może przenieść zobowiązań wynikających z umowy na jakikolwiek inny 

podmiot. 
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać jakiejkolwiek wierzytelności 

wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na 
osoby trzecie. Zgoda Zamawiającego na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z 
Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrażenie zgody na 
przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą podpisać łącznie wszyscy 
członkowie Konsorcjum. 

§ 20 
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 

polecać Wykonawcy na piśmie dokonanie zmiany kolejności wykonania robót. 
2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają 

w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany 
- na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3. 

3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia Zamawiającego. 
4. Poza przypadkami określonymi w paragrafach poprzedzających, zmiany do umowy będą 

mogły nastąpić w następujących przypadkach: 
1) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 
2) zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 
a) wystąpienia siły wyższej  rozumianej  jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 
zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć 
nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie 
jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy 
zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w 
wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. O 



 

29 
 

ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót z powodu „siły wyższej”, będzie 
decydował Zamawiający w trakcie realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy; 
b) wystąpienia nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich 
wykonania. Warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub 
śniegu, których intensywność jest większa od średniej miesięcznej dla danego miesiąca z 
ostatnich 5 lat, licząc wstecz od daty złożenia oferty, uniemożliwiających realizację robót 
budowlanych przez okres min. 10 dni wówczas wystąpi możliwość wydłużenia terminu 
realizacji zadania o nie dłużej niż 15 dni. 
c) konieczność wykonania robót zamiennych o pracochłonności większej od robót 
pierwotnie  przewidzianych do wykonania. Termin zostanie wydłużony o  czas niezbędny na 
wykonanie tych robót.  
d) konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w niniejszej umowie. 
Termin zostanie wydłużony o  czas niezbędny na wykonanie tych robót.  
e) na wezwanie Zamawiającego z przyczyn organizacyjnych leżących po jego stronie. 
Termin zostanie zmieniony stosownie do potrzeb tak, aby termin zakończenia realizacji 
przedmiotu zamówienia nastąpił nie później niż 31.12.2020 r. 
f) przedłużających się procedur administracyjnych, o czas odpowiadający przedłużeniu się 
procedury ponad termin wynikający z właściwych przepisów prawa, 
g) konieczności zmiany dokumentacji projektowej z przyczyn nieobciążających 
Wykonawcę, o czas, w którym dokumentacja ta była przygotowywana, nie dłużej niż o 30 dni. 
h) w przypadku niemożliwości dochowania terminu realizacji umowy, z przyczyn innych niż 
wymienione powyżej, a nie obciążających Wykonawcy (w szczególności niemożliwość 
terminowego kupna materiałów budowlanych lub ich transportu na miejsce realizacji 
zamówienia). Termin zostanie zmieniony stosownie do potrzeb tak, aby termin zakończenia 
realizacji przedmiotu zamówienia nastąpił nie później niż 31.12.2020 r. 
3) zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień  zawartej umowy. 
4) zmiany stawki podatku VAT. 
5) zmiany sposobu wykonania przedmiotu zawartej umowy w następujących 
okolicznościach: 
a) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót 
dodatkowych lub zamiennych, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, 
wprowadzonych na wniosek Zamawiającego, 
b) w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji wykonania i odbioru robót. 
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa w tym: 

Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.  
6. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
7. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  
 
ZAMAWIAJĄCY                                                             WYKONAWCA 
 
 
………………………………                                             ………………………………. 
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Gwarancja Jakości  

 
Dotyczy:  

Zadania pn.  „Budowa budynku letniskowego na dz. nr ew. 250 obręb 10 Pęczniew, gm. 
Pęczniew”.  

 
 
Umowa nr: ……………………………  
 
GWARANTEM jest: ………………………………………………………………,  będący Wykonawcą Umowy.  
 
Uprawnionym z tytułu Gwarancji Jakości jest: 
Lider Igor Sawicki, 
ul. Dąbrowska 15, 
99-235 Pęczniew 
zwany dalej „Zamawiającym”, 
 
zwane dalej „Stronami”. 
 
1. Przedmiot i Okres Gwarancji Jakości. 

1.1 Niniejsza Gwarancja Jakości (dalej zwana również „Gwarancją”) obejmuje całość 
wykonanych robót i dostarczonych urządzeń Wykonawcy objętych przedmiotem 
zamówienia (dalej Przedmiotem Umowy) pn. „Budowa budynku letniskowego na 
dz. nr ew. 250 obręb 10 Pęczniew, gm. Pęczniew”. określonych w Umowie oraz 
w innych dokumentach będących integralną częścią Umowy. 

1.2 Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykonany przez niego cały 
Przedmiot Umowy, o którym mowa w punkcie 1.1. został wykonany prawidłowo, 
zgodnie z zobowiązaniami Wykonawcy a  także zgodnie z najlepszą wiedzą 
Gwaranta. 

1.1 Okres Gwarancji wynosi 36 miesięcy  - zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
1.2 Gwarancją objęte są wszelkie wady ukryte wynikające zarówno ze sposobu 

wykonania jak i z jakości użytego sprzętu oraz użytych materiałów i surowców . 
1.3 Gwarancją objęte są wszelkie uszkodzenia obiektu powstałe w okresie gwarancji 

wynikające zarówno ze sposobu wykonania jak i z jakości użytego sprzętu oraz 
użytych materiałów i surowców. 

1.4 Oprócz wad określonych w pkt 1.4 i 1.5 gwarancja obejmuje również wszystkie 
elementy podlegające normatywnemu zużyciu i będą one objęte bezpłatnym 
serwisem przez okres gwarancji, określony w pkt 1.3. W tym wypadku gwarant ma 
dokonywać bezpłatnych przeglądów w celu wymiany zużytych elementów obiektu 
raz w roku oraz wymieniać zużyte części na wezwanie Zamawiającego. 

1.5 Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wad powstałe na skutek:  
1.7.1 siły wyższej, pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski 
żywiołowej i strajk generalny; 
1.7.2 szkód wynikłych z winy Użytkownika, a w szczególności konserwacji i 
użytkowania budowli w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania;  
1.7.3 celowych działań osób trzecich.  
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2. Obowiązki i uprawnienia Stron. 
2.1 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Przedmiocie Umowy, Zamawiający jest 

uprawniony, do: 
1.1.1 żądania nieodpłatnego usunięcia Wady, a w przypadku, gdy dana rzecz 

wchodząca w zakres Przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana - do 
żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od Wad; 

1.1.2 wskazania trybu usunięcia Wady lub wymiany rzeczy na wolną od Wad; 
1.1.3 żądania od Gwaranta odszkodowania obejmującego poniesione szkody , jakich 

doznał Zamawiający na skutek wystąpienia Wady; 
1.1.4 żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania 

wad lub wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,05% wynagrodzenia 
netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia; 

1.1.5 żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie Wad lub 
wymianę rzeczy na wolną od Wad, w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto, o 
którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, z wyłączeniem 
sytuacji, gdy kara za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów usunięcia Wad, 
usterek lub wykonania zaległych prac ujawnionych w Okresie Przeglądów i 
Rozliczenia Umowy, została naliczona zgodnie z Umową; 

1.1.6 żądania od Gwaranta odszkodowania uzupełniającego, za nieterminowe 
usunięcie Wad lub wymianę rzeczy na wolne od Wad, w wysokości 
przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w  ppkt 2.1.4;  

1.1.7 jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie 
uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, na warunkach 
ogólnych. 

2.2 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Przedmiocie Umowy Gwarant jest 
zobowiązany do: 
2.2.1 terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnego 

usunięcia Wady, przy czym usunięcie Wady może nastąpić również poprzez 
wymianę rzeczy wchodzącej w zakres Przedmiotu Umowy na nową, wolną od 
Wad; 

2.2.2 terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnej 
wymiany rzeczy na wolną od Wad; 

2.2.3 zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.1.3;  
2.2.4 zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1.4;  
2.2.5 zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1.5 z wyłączeniem sytuacji 

gdy kara za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów usunięcia  Wad, 
usterek lub wykonania zaległych prac ujawnionych w Okresie Przeglądów i 
Rozliczeń Umowy, została naliczona zgodnie z Umową;  

2.2.6 zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.1.6.  
2.3 Ilekroć w postanowieniach jest mowa o „usunięciu Wady" należy przez to r ozumieć 

również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres Przedmiotu Umowy na nową wolną od 
Wad. 

 
3. Upoważnienie Gwaranta (pełnomocnictwo). 

3.1. W celu rozwiania wątpliwości, niniejsza umowa stanowi oświadczenie gwarancyjne w 
rozumieniu art. 5771 i nast. k.c. Odrębne dokumenty gwarancji, jeżeli będą 
dostarczane przez Wykonawcę, nie mogą zawierać postanowień mniej korzystnych 
od postanowień niniejszej umowy, chyba że Wykonawca dostarcza standardową 
gwarancję osób trzecich albo Strony umówią się inaczej.  

3.2. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne 
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otrzymane od producentów materiałów i przeniesienie na Zamawiającego 
wszelkich uprawnień wynikających z tych dokumentów gwarancyjnych. Jednakże w 
okresie obowiązywania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, Wykonawca może 
korzystać z tych dokumentów gwarancyjnych w celu realizacji swoich obowiązków 
gwarancyjnych. 

 
4. Przeglądy gwarancyjne. 

4.1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą, według uznania 
Zamawiającego, nie rzadziej niż raz w roku i zawsze, kiedy Zamawiający uzna to 
za uzasadnione w okresie obowiązywania Gwarancji. 

4.2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego dla każdej komisji 
wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 
21 dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest obowiązany uczestniczyć w przeglądach 
gwarancyjnych. 

4.3. W skład każdej komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby 
wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 
Gwaranta. Gwarant jest zobowiązany wyznaczyć co najmniej dwie osoby do 
dokonania przeglądu gwarancyjnego i wskazać Zamawiającemu wyznaczone osoby na 
piśmie w terminie najpóźniej na 7 dni przed planowanym przeglądem.  

4.4. Na Gwarancie spoczywa obowiązek zabezpieczenia dokonania przeglądu gwarancyjnego 
w okresie gwarancyjnym, tj. bezpośredni dostęp do przeglądanych elementów konstrukcji 
i wyposażenia. 

4.5. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu 
dokonania przeglądu gwarancyjnego, tj. zgodnie z punktem 4.2, niestawienie się 
jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla 
ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

4.6. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół 
Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla 
Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli 
Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie prześle Gwarantowi jeden egzemplarz 
Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. 

5. Tryby usuwania Wad. 
5.1. Gwarant obowiązany jest rozpocząć usuwanie ujawnionej Wady według niżej 

przedstawionych wymagań technicznych oraz czasowych: 
Tabela 5.1.1 Klasyfikacja wad i sposoby reakcji 
 

Klasyfikacja 
Wad 

Reakcja Gwaranta Wymagany czas reakcji 

A. 
 
 

Wady Istotne oznaczające  
Wady powodujące 
(bezpośrednio  
lub pośrednio) niezdatność 
Przedmiotu Umowy  
do określonego w Umowie 
użytku ze względu na brak 

1) Potwierdzenie przyjęcia  
zgłoszenia i określenie sposobu 
usunięcia Wady 

Do 24 h od chwili 
powiadomienia 

2) Całkowite usunięcie Wady 

Zgodnie ze wskazanym przez 
Zamawiającego w 
powiadomieniu  terminem na 
usunięcie Wady 
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cech umożliwiających jego 
bezpieczną eksploatację  
lub ograniczenie możliwości 
bezpiecznej eksploatacji 
całości  
lub jakiejkolwiek części 
Przedmiotu Umowy. 

  

B. 
 
 Wady Nieistotne  

oznaczające Wadę inną niż 
Wada Istotna (każdą 
pozostałą Wadę). 

1) Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia i określenie 
sposobu usunięcia Wady 

Do 72 h od chwili 
powiadomienia 

2) Całkowite usunięcie Wady 

Zgodnie ze wskazanym przez 
Zamawiającego w 
powiadomieniu terminem na 
usunięcie Wady 

C. 

Wady w Dokumentach 
Wykonawcy  

Usunięcie Wady 

Zgodnie ze wskazanym 
przez Zamawiającego w 
powiadomieniu  terminem 
na usunięcie Wady 

5.2. Powiadomienia dokonuje Zamawiający poprzez przekazanie odpowiedniej informacji 
osobie wskazanej przez Gwaranta. 

5.3. Zamawiający jest uprawniony, po przedłożeniu przez Gwaranta pisemnego 
uzasadnienia, do zmiany terminów wskazanych w punkcie 5.1, uwzględniając 
technologię usuwania Wady, zasady wiedzy technicznej i warunki klimatyczne. 

5.4. Usunięcie Wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony 
Protokołu odbioru prac z usuwania Wady. W Protokole Strony potwierdzą także 
termin usunięcia Wady. 

5.5. Jeżeli Gwarant nie wypełni obowiązku usunięcia Wady w uzgodnionym terminie, 
Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usunięcia Wady podmiotowi trzeciemu, 
a Gwarant zostanie obciążony kosztami takiego zlecenia. Powyższe nie wyłącza 
uprawnień Zamawiającego wynikających z tytułu Gwarancji Jakości i Rękojmi za 
Wady. 

5.6. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 
prac nad usuwaniem Wad. 

6. Komunikacja 
6.1 O każdej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie 

przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie faksem oraz pocztą 
elektroniczną na wskazane numery telefonów i adresy. Kopia potwierdzenia 
zgłoszenia przesyłana jest również faksem oraz pocztą elektroniczną do 
Zamawiającego. W powiadomieniu o wystąpieniu Wady, Zamawiający kwalifikuje 
kategorię Wady według kategorii ustalonych w tablicy zawartej w punkcie 5.1. 

6.2 Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do 
kontaktów, przekazywania, przyjmowania powiadomień o Wadach i potwierdzania 
przyjęcia powiadomienia o Wadzie. O każdej zmianie takich osób, Strony obowiązane 
są informować się niezwłocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do 
wcześniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane. 
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6.3 Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. 
6.4 Wszelkie pisma, kierowane będą przez Strony na adresy podane w niniejszym 

dokumencie Gwarancji. 
6.5 O zmianach w danych adresowych, o których mowa w punkcie 6.4, Strony 

obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od 
chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio 
znany adres za skutecznie doręczoną. 

6.6 Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub 
likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

7. Postanowienia końcowe. 
7.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją Jakości zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz 
Prawo Zamówień Publicznych. 

7.2 Niniejsza Gwarancja Jakości stanowi integralną część Umowy. 
7.3 Ewentualne zmiany do dokumentu Gwarancji Jakości wymagają uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 

 
 

PODPISY I PIECZĘCIE 
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