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Nie tylko dla bobrów 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 

 30 000 EURO 
Zamawiający: Wigierski Park Narodowy 
tel. 087 56-32-540, fax 087 56-32-541 

Strona www: www.wigry.org.pl; adres e-mail: wigry_pn@su.onet.pl 
 Godziny pracy 07:00 do 15:00 

 

1. Tryb udzielenia zamówienia  
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie 
z art. 4 pkt 8) ustawy PZP 
2. Określenie przedmiotu zamówienia  

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Nazwa zamówienia: Remont budynków mieszkalnych, gospodarczych i 
ogrodzenia osad Słupie 1 i Maćkowa Ruda 54 

 W tym: 
a. Częściowy remont mieszkania nr 1 i konserwacja ścian zewnętrznych budynku 

mieszkalnego Słupie 1       
b. Odbudowa ogrodzenia i konserwacja ścian zewnętrznych budynku 

gospodarczego Słupie 1 
c. Remont ścian szczytowych i ganków budynku mieszkalnego Maćkowa Ruda 54 
d. Odtworzenie ogrodzenia przy osadzie Maćkowa Ruda 54    

 Opis zamówienia 
1) Osada leśna Słupie 1 PKOB 1121 

a. Remont mieszkania nr 1, oczyszczenie i konserwacja elewacji w budynku 
mieszkalnym dwurodzinnym. Zakres prac obejmuje: 
a) Demontaż przyborów sanitarnych w łazience 
b) Skucie istniejących okładzin ściennych i podłogowych z płytek glazury i terrakoty 
c) Wymianę drzwi wejściowych do łazienki wraz z poszerzeniem otworu ( drzwi 80 

cm) 
d) Przebudowę instalacji elektrycznej w łazience ( przeniesienie w nowe miejsca 

wyłącznika, gniazda wtykowego i opraw oświetleniowych) wraz z dostawą i 
montażem nowych elementów. 

e) Wykonanie nowych okładzin ściennych z glazury 18,9 m2 i podłogowych z płytek 
gres 4,14 m2. (Zakupu płytek dokonać należy w uzgodnieniu z lokatorem – 
przewidziano maksymalną cenę zakupu płytek na 45 zł/m2 i taką cenę należy 
zastosować przy wyliczeniu ceny oferty). Koszt płytek rozliczony zostanie na 
podstawie faktury zakupu którą należy dołączyć do protokołu odbioru. 

f) Montaż nowych przyborów toaletowych 
 Ustęp typu kompakt, spłuczka z funkcją „stop” 
 Umywalka szer. 60 cm z baterią jednouchwytową 
 Brodzik natryskowy z PCV 90x 90 cm ze zdejmowaną obudową umożliwiającą 

dostęp do syfonu. Osłona brodzika ze szkła bezpiecznego. Brodzik i osłonę 
zakupi inwestor. W cenie ofertowej należy uwzględnić transport elementów na 
trasie Suwałki Słupie. W zakresie dostawy Wykonawcy leży bateria natryskowa 

http://www.wigry.org.pl/
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typu wannowego z przesuwnym systemem mocowania „słuchawki” 
natryskowej. 

g) Przebudowa instalacji wod-kan w pomieszczeniu łazienki celem dostosowania do 
potrzeb nowo instalowanych przyborów toaletowych 

h) Rozbiórka podłogi z desek na legarach 17,74 m2. 
i) Wykonanie posadzki betonowej wraz z warstwami izolacji przeciwwilgociowej i 

cieplnej 17,74 m2 
j) Wykonanie okładzin podłogowych z płytek gres 17,74 m2 oraz cokołów 11,3 m. 
k) Oczyszczenie i impregnacja drewnianych ścian zewnętrznych budynku 197 m2 

oraz naprawa i malowanie tynku cokołu 47,87 m2 w tym: 
 Oczyszczenie powierzchni desek i tynku ze starych warstw impregnatu i farby 
 Naprawa miejscowych ubytków i wyrównanie powierzchni tynku na cokołach 
 Malowanie farbą elewacyjną silikonową tynków cokołu 
 Wymiana uszkodzonych-zbutwiałych desek obicia ścian zewnętrznych ok. 30 

m2 
 Wymiana desek (opasek) wokół okien i drzwi ok. 90 mb. Szerokość 12 – 15 cm 
 Dwukrotna impregnacja obicia ścian środkiem oleistym z dodatkiem wosku. 

Kolor do uzgodnienia z zamawiającym przed zakupem. Opaski wokół okien i 
drzwi wymalować w kolorze kontrastującym z powierzchnią ścian. 

b. Oczyszczenie i impregnacja ścian budynku gospodarczego, częściowa wymiana 
ogrodzenia osady. 
a) Rozebranie istniejącego ogrodzenia ze sztachet drewnianych 158 mb. Z 

pozostawieniem istniejących słupków stalowych. 
b) Wykonanie nowego ogrodzenia ze sztachet struganych wys. 1,1 m na 

istniejących słupkach stalowych 39,6 m2. W cenie przewidzieć prostowanie, 
oczyszczenie i wymalowanie słupków. 

c) Wykonanie bramy ze sztachet drewnianych z furtką na istniejących słupkach 
stalowych. W cenie przewidzieć prostowanie, oczyszczenie i wymalowanie 
słupków. 

d) Wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej wys. 1,2 m na istniejących słupkach 
stalowych 118,47 m2. W cenie przewidzieć prostowanie, oczyszczenie i 
wymalowanie słupków. 

e) Oczyszczenie i impregnacja drewnianych ścian zewnętrznych budynku 203,34 
m2 oraz naprawa i malowanie tynku cokołu 3,32 m2 w tym: 
 Oczyszczenie powierzchni desek i tynku ze starych warstw impregnatu i farby 
 Naprawa miejscowych ubytków i wyrównanie powierzchni tynku na cokołach 
 Malowanie farbą elewacyjną silikonową tynków cokołu 
 Wymiana uszkodzonych-zbutwiałych desek obicia ścian zewnętrznych ok. 20 

m2 
 Wymiana desek (opasek) wokół okien i drzwi ok. 43 mb. Szerokość 12 – 15 cm 
 Dwukrotna impregnacja obicia ścian środkiem oleistym z dodatkiem wosku. 

Kolor do uzgodnienia z zamawiającym przed zakupem. Opaski wokół okien i 
drzwi wymalować w kolorze kontrastującym z powierzchnią ścian. 

2) Naprawa elewacji budynku mieszkalnego Maćkowa Ruda 54 oraz odbudowa 
ogrodzenia osady. 

a. Remont elewacji 
a) Oczyszczenie tynku z porostów i odspojonych fragmentów tynku 137 m2 
b) Wycięcie uszkodzonego fragmentu izolacji cieplnej 1,35 m2 i wstawienie w to 

miejsce nowej izolacji ze styropianu gr. 8 cm. 
c) Uzupełnienie tynku cienkowarstwowego klasycznego na ścianach szczytowych i 

cokołach ganku  
d) Nałożenie warstwy siatki z włókna szklanego na ściany szczytowe 91,8 m2 
e) Wykonanie cienkowarstwowego tynku silikonowego barwionego w masie na 

ścianach 91,8 m2. Kolor do uzgodnienia z inwestorem na etapie wykonawstwa. 
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f) Wykonanie cienkowarstwowych tynków mozaikowych na cokole ścian 
szczytowych i ganku 5,95 m2 

g) Wymiana 1 szt okna ganku z drewnianego na PCV FIX profil zimny. 
b. Odtworzenie ogrodzenia 

a) Wykonanie nowego ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej na słupkach z 
grubościennych profili stalowych ocynkowanych 50 x 50 mm lub stalowych 
grubościennych ocynkowanych rur ocynkowanych. Słupki ogrodzenia osadzić na 
punktowych stopach betonowych. Wysokość ogrodzenia 1,2 m, długość 
ogrodzenia 77,5 m 

b) Wykonanie 2 sztuk bram wjazdowych o szerokości 3,5 m z furtkami o szerokości 
1,0 m. Jedna brama i furtka na istniejących słupach z rur stalowych. W cenie 
ofertowej należy przewidzieć prostowanie, oczyszczenie i malowanie 3 szt słupów 
z rury o średnicy 100 mm i wysokości 1,5 m. 

Wszystkie stosowane w trakcie prac wyroby budowlane muszą posiadać: 
a. oznakowanie znakiem budowlanym B lub znakiem CE 
b. krajową deklarację zgodności dla wyrobów oznakowanych znakiem CE albo 

dobrowolny certyfikat zgodności lub obowiązkowy certyfikat zgodności  
i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B”,  

c. aprobatę techniczną ITB dla wyrobów objętych PN.  
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

3 Gwarancja. Zamawiający wymaga udzielenia minimum na okres co najmniej 5 lat od 
dnia odbioru przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany będzie do przystąpienia do usunięcia usterki w terminie nie 
dłuższym niż 48 godzin od chwili zgłoszenia (fax, e-mail, pismo). W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Zamawiającego czas na 
rozpoczęcie usuwania usterki może zostać wydłużony 

4. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2019 
5. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być 
sformułowane na piśmie, i skierowane na adres Wigierski Park Narodowy 16-402 
Suwałki; Krzywe 82 fax 87 5632 541 e-mail marek.wrona@wigry.org.pl 

6. Osoba prowadząca postępowanie po stronie Zamawiającego:  
Marek Wrona tel. 601-917-567; e-mail marek.wrona@wigry.org.pl 

7. Opis sposobu przygotowania ofert 
7.1 Oferta musi być napisana w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym 

są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
7.2 Oferty należy składać w jednym egzemplarzu. 
7.3 Formularz ofertowy musi być zgodny w treści z załączonym do SIWZ wzorem 

stanowiącym załącznik nr 1. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę 
własnego formularza ofertowego Zamawiający wymaga aby zawierał on wszystkie 
informacje zawarte w formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. Oferta 
musi być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej, podpis 
lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczęciami imiennymi. 

7.4 W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć 
ORYGINAŁ lub kopię poświadczoną notarialnie pełnomocnictwa udzielonego osobie 
podpisującej ofertę przez osobę prawnie upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy. 

7.5 Wszystkie wypełnione strony powinny być ponumerowane i zaparafowane. 
Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za brak w ofercie stron 
pozbawionych kolejnych numerów. 

8. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art.29 ust. 3 a Pzp to jest 
wymaga aby osoby wykonujące prace budowlane związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zatrudnione były na podstawie umowy o pracę, dotyczy to w 
szczególności pracowników fizycznych wykonujących prace remontowe w budynkach 
i przy odbudowie ogrodzeń. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na 
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żądanie Zamawiającego zanonimizowanych kopii umów o pracę pracowników o 
których mowa wyżej, z ukrytymi danymi osobowymi, w tym w szczególności danymi 
adresowymi i płacowymi pracowników lub potwierdzenia wpłaty składek ZUS za 
pracowników. 

9. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu przetargowym tylko 
jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z postępowania 

10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 
podpisującą ofertę. 

11. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni od upłynięcia terminu 
otwarcia ofert. 

12 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
12.1 Oferty należy składać do dnia 20.09.2019 do godz. 0900 na adres Wigierski Park 

Narodowy 16-402 Suwałki; Krzywe 82 
11.2 Koperta zawierająca ofertę powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem 

oferenta oraz zapisem : Oferta Remont klatki schodowej i pomieszczeń 
administracyjnych w budynku Krzywe 82, nie otwierać przed 20.09.2019 godz. 0910 

11.3 Zmiany lub wycofanie złożonej oferty 
a) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. 

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały 
dokonane przed upływem terminu składania ofert. 

b) Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i 
według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty 
(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA".  

c) W przypadku złożenia kilku zmian kopertę (paczkę) każdej kolejnej zmiany należy 
dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 

d) Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie  
należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 
Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy 
dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

13 Miejsce i termin otwarcia ofert: adres Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki; 
Krzywe 82 – sala konferencyjna na parterze dnia 20.09.2019 godz. 0905 

14 Opis sposobu wyliczenia i podania ceny ofertowej.  
14.1 Cena oferty musi być podana w PLN w kwocie brutto. 
14.2 Zamawiający jako formę rozliczenia przyjmuje wynagrodzenie ryczałtowe. 
14.3 Cena może być tylko jedna. 
14.4 Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 
15 Zamawiający poprawi 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. 

16 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
17 Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów  

Cena 100 %. 
Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość 
punktów. 

18 Informacje dotyczące umowy 
a) umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej; 
b) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 

do informacji publicznej;  
c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy 



5 

 

d) pozostałe kwestie odnoszące się do umowy, w tym dot. możliwości dokonania zmiany 
umowy oraz warunków takiej zmiany zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym 
Załącznik Nr 2, 

19 Środki ochrony prawnej 
Postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy PZP wobec czego 
Wykonawcom nie przysługują przewidziane tam środki ochrony prawnej. Wykonawcy 
przysługuje natomiast prawo do wniesienia skargi do właściwego sądu. 

20. Jawność postępowania         
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści ofert za wyjątkiem części  
wyraźnie oznaczonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Uwaga: Zastrzeżenie informacji 
dotyczących ceny oferty, terminu realizacji, okresu gwarancji i spełniania warunków 
udziału w postępowaniu będzie nieskuteczne. 

21. Udostępnienie dokumentów postępowania zainteresowanym odbywać się będzie wg 
poniższych zasad: 

a) Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w 
czasie godzin jego urzędowania tj od poniedziałku do piątku w godź 730-1430. 

b) Zamawiający wyznaczy osobę, w której obecności udostępnione zostaną dokumenty. 
c) Zamawiający odpłatnie umożliwi kopiowanie dokumentów na sprzęcie 

zamawiającego,1 zł za 1 stronę. 
d) Fotografowanie dokumentów nie wymaga opłat. 

22. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Wigierskiego Parku 
Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82. 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Wigierskim Parku Narodowym jest pan  
Dariusz Auguścik kontakt: adres e mail dariusz.auguscik@saxoconsulting.com  
telefon 666 311 322 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Remont 
budynków mieszkalnych, gospodarczych i ogrodzenia osad Słupie 1 i Maćkowa 
Ruda 54  

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO ***; 

− wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, 
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 
lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

22. Załączniki  
a) Załącznik nr 1 Wzór oferty 
b) Załącznik nr 2 Projekt umowy 
c) Załącznik nr 3 Przedmiary, rysunki. 
 

          
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 

Marek_W
Pisanie tekstu
11.09.2019
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OFERTA  

Nazwa Wykonawcy  

Adres Wykonawcy  

Nr. Telefonu  

Nr. Fax  

Adres e-mail  

NIP  

REGON  

 
1. Zobowiązuję się:do realizacji na rzecz Wigierskiego Parku Narodowego zamówienia pn.: 

 Remont budynków mieszkalnych, gospodarczych i ogrodzenia osad Słupie 1 i 

Maćkowa Ruda 54 

 
Lp Opis wycenianej czynności Wartość 

netto 
Stawka 

VAT 
Kwota 
VAT 

Wartość 
brutto 

1 
Częściowy remont mieszkania nr 1 i konserwacja 
ścian zewnętrznych Słupie 1 

 8 %   

2 
Odbudowa ogrodzenia i konserwacji ścian 
zewnętrznych budynku gospodarczego Słupie 1 

 
23 % 

  

3 Remont elewacji ścian szczytowych i ganków 
budynku mieszkalnego Maćkowa Ruda 54 

 
8 % 

  

4 Odtworzeniu ogrodzenia przy osadzie Maćkowa 
Ruda 54 

 
23 % 

  

Razem     

 
1.1 Zamówienie zrealizuję w terminie do dnia………………… 
1.2 Na wykonane dostawy i roboty budowlane udzielę gwarancji jakości na okres……..lat 
2. Oświadczenia 
a) Akceptuję treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
b) Akceptuję projekt umowy na wykonanie zamówienia. 
c) Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert. 
3. Załączniki: np. upoważnienie, pełnomocnictwa w przypadku ofert składanych wspólnie………… 

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

 

 

Oferta składa się z ....................ponumerowanych i trwale spiętych stron. 

 

      Data i podpis składającego ofertę 
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Załącznik nr 2 

 

 UMOWA -projekt 

 zawarta dnia …………. r. w Krzywem 

 

 

 

Pomiędzy Wigierskim Parkiem Narodowym 16-402 Suwałki; Krzywe 82 zwanym dalej 

Zamawiającym, którego reprezentuje Dyrektor ……………………….. 

a przedsiębiorstwem o nazwie ………………………………………………………………. 

NIP ……………………………; które reprezentuje …………………………. zwanym w 

dalszej części umowy Wykonawcą. 

§ 1 

Przedmiot umowy 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane o nazwie  

Remont budynków mieszkalnych, gospodarczych i ogrodzenia osad Słupie 1 i Maćkowa 

Ruda 54. 

1 Częściowy remont mieszkania nr 1 i konserwacja ścian zewnętrznych Słupie 1 

1) Demontaż przyborów sanitarnych w łazience 

2) Skucie istniejących okładzin ściennych i podłogowych z płytek glazury i terrakoty 

3) Wymianę drzwi wejściowych do łazienki wraz z poszerzeniem otworu ( drzwi 80 cm) 

4) Przebudowę instalacji elektrycznej w łazience ( przeniesienie w nowe miejsca wyłącznika, 

gniazda wtykowego i opraw oświetleniowych) wraz z dostawą i montażem nowych 

elementów. 

5) Wykonanie nowych okładzin ściennych z glazury 18,9 m
2
 i podłogowych z płytek gres 4,14 

m
2
. Zakupu płytek dokonać należy w uzgodnieniu z lokatorem Koszt płytek rozliczony 

zostanie na podstawie faktury zakupu którą należy dołączyć do protokołu odbioru. 

6) Montaż nowych przyborów toaletowych 

a. Ustęp typu kompakt, spłuczka z funkcją „stop” 

b. Umywalka szer. 60 cm z baterią jednouchwytową 

c. Brodzik natryskowy z PCV 90x 90 cm ze zdejmowaną obudową umożliwiającą dostęp 

do syfonu. Osłona brodzika ze szkła bezpiecznego. Brodzik i osłonę zakupi inwestor. 

W zakresie dostawy Wykonawcy leży bateria natryskowa typu wannowego z przesuwnym 

systemem mocowania „słuchawki” natryskowej. 

7) Przebudowa instalacji wod-kan w pomieszczeniu łazienki celem dostosowania do potrzeb 

nowo instalowanych przyborów toaletowych 

8) Rozbiórka podłogi z desek na legarach 17,74 m
2
. 

9) Wykonanie posadzki betonowej wraz z warstwami izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej 

17,74 m
2
 

10) Wykonanie okładzin podłogowych z płytek gres 17,74 m
2
 oraz cokołów 11,3 m. 

11) Oczyszczenie i impregnacja drewnianych ścian zewnętrznych budynku 197 m
2
 oraz naprawa i 

malowanie tynku cokołu 47,87 m
2
 w tym: 

a. Oczyszczenie powierzchni desek i tynku ze starych warstw impregnatu i farby 

b. Naprawa miejscowych ubytków i wyrównanie powierzchni tynku na cokołach 

c. Malowanie farbą elewacyjną silikonową tynków cokołu 

d. Wymiana uszkodzonych-zbutwiałych desek obicia ścian zewnętrznych ok. 30 m
2
 

e. Wymiana desek (opasek) wokół okien i drzwi ok. 90 mb. Szerokość 12 – 15 cm 

f. Dwukrotna impregnacja obicia ścian środkiem oleistym z dodatkiem wosku. Kolor do 

uzgodnienia z zamawiającym przed zakupem. Opaski wokół okien i drzwi wymalować w 

kolorze kontrastującym z powierzchnią ścian. 
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2. Oczyszczenie i impregnacja ścian budynku gospodarczego, częściowa wymiana ogrodzenia 

osady Słupie 1. 

1) Rozebranie istniejącego ogrodzenia ze sztachet drewnianych 158 mb. Z pozostawieniem 

istniejących słupków stalowych. 

2) Wykonanie nowego ogrodzenia ze sztachet struganych wys. 1,1 m na istniejących słupkach 

stalowych 39,6 m
2
. W cenie przewidzieć prostowanie, oczyszczenie i wymalowanie słupków. 

3) Wykonanie bramy ze sztachet drewnianych z furtką na istniejących słupkach stalowych. W 

cenie przewidzieć prostowanie, oczyszczenie i wymalowanie słupków. 

4) Wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej wys. 1,2 m na istniejących słupkach stalowych 118,47 

m
2
. W cenie przewidzieć prostowanie, oczyszczenie i wymalowanie słupków. 

5) Oczyszczenie i impregnacja drewnianych ścian zewnętrznych budynku 203,34 m2 oraz 

naprawa i malowanie tynku cokołu 3,32 m2 w tym: 

6) Oczyszczenie powierzchni desek i tynku ze starych warstw impregnatu i farby 

7) Naprawa miejscowych ubytków i wyrównanie powierzchni tynku na cokołach 

8) Malowanie farbą elewacyjną silikonową tynków cokołu 

9) Wymiana uszkodzonych-zbutwiałych desek obicia ścian zewnętrznych ok. 20 m2 

10) Wymiana desek (opasek) wokół okien i drzwi ok. 43 mb. Szerokość 12 – 15 cm 

11) Dwukrotna impregnacja obicia ścian środkiem oleistym z dodatkiem wosku. Kolor do 

uzgodnienia z zamawiającym przed zakupem. Opaski wokół okien i drzwi wymalować w 

kolorze kontrastującym z powierzchnią ścian. 

3. Naprawa elewacji budynku mieszkalnego Maćkowa Ruda 54 

1) Oczyszczenie tynku z porostów i odspojonych fragmentów tynku 137 m
2
 

2) Wycięcie uszkodzonego fragmentu izolacji cieplnej 1,35 m
2
 i wstawienie w to miejsce nowej 

izolacji ze styropianu gr. 8 cm. 

3) Uzupełnienie tynku cienkowarstwowego klasycznego na ścianach szczytowych i cokołach 

ganku  

4) Nałożenie warstwy siatki z włókna szklanego na ściany szczytowe 91,8 m
2
 

5) Wykonanie cienkowarstwowego tynku silikonowego barwionego w masie na ścianach 91,8 

m2. Kolor do uzgodnienia z inwestorem na etapie wykonawstwa. 

6) Wykonanie cienkowarstwowych tynków mozaikowych na cokole ścian szczytowych i ganku 

5,95 m
2
 

7) Wymiana 1 szt okna ganku z dre4wnianego na PCV FIX profil zimny. 

4. Odtworzenie ogrodzenia osady Maćkowa Ruda 54 

1) Wykonanie nowego ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej na słupkach z grubościennych 

profili stalowych ocynkowanych 50 x 50 mm lub stalowych grubościennych ocynkowanych 

rur ocynkowanych. Słupki ogrodzenia osadzić na punktowych stopach betonowych. Wysokość 

ogrodzenia 1,2 m, długość ogrodzenia 77,5 m 

2) Wykonanie 2 sztuk bram wjazdowych o szerokości 3,5 m z furtkami o szerokości 1,0 m. Jedna 

brama i furtka na istniejących słupach z rur stalowych. W cenie ofertowej należy przewidzieć 

prostowanie, oczyszczenie i malowanie 3 szt słupów z rury o średnicy 100 mm i wysokości 

1,5 m. 

Wykonawca oświadcza, że: 

1) zapoznał się szczegółowo ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia a także z 

załączoną do niej dokumentacją projektową i innymi dokumentami stanowiącymi załączniki 

do tej specyfikacji; 

2) oferta przez niego sporządzona na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

zawiera wszystkie elementy niezbędne do realizacji robót określonych w dokumentacji 

załączonej do tej specyfikacji oraz w rozdziale specyfikacji określającym przedmiot 

zamówienia; 

3) rozwiązania zawarte w dokumentacji technicznej nie budzą wątpliwości a ewentualne 

niejasności zostały rozstrzygnięte do dnia złożenia oferty; 

4) akceptuje istotne dla Zamawiającego postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i załączonych do niej dokumentach. 

§ 2 
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Termin wykonania umowy    

Termin zakończenia wszystkich robót objętych zamówieniem ……………. r. 

§ 3 

Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania 

umowy. 

2. Dokonanie terminowej zapłaty Wykonawcy po protokolarnym odbiorze przedmiotu niniejszej 

umowy w terminie określonym w § 7 umowy. 

§ 4 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, 

zgodnie z dokumentacją projektową, postanowieniami dokumentów składających się na 

umowę, warunkami wykonania i odbioru oraz aktualnie obowiązującymi normami, przepisami 

prawa i wiedzą techniczną. Za jakość robót odpowiada Wykonawca 

2. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, zapewnić 

warunki bezpieczeństwa w okresie prowadzenia robót. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Polisa ubezpieczeniowa 

obejmować musi ochroną ubezpieczeniową działalność Wykonawcy obejmującą realizację 

zamówienia. Ubezpieczeniu podlegać muszą w szczególności: 

1) roboty, materiały oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem, w 

tym szkody w mieniu Zamawiającego 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy i jego pracowników oraz 

w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy i osób 

trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów 

mechanicznych.  

4. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym  

od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował na bieżąco i na własny koszt 

wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne, materiał, odpady, śmieci oraz niepotrzebne 

urządzenia prowizoryczne. 

§ 5 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony ustalają, że wysokość wynagrodzenia wynikająca z oferty złożonej przez Wykonawcę 

w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynosi: 

a. Częściowy remont mieszkania nr 1 i konserwacja ścian zewnętrznych Słupie 1  

netto: ……………… zł 

 podatek VAT 8 % w kwocie ……........ zł 

 brutto (z podatkiem VAT): ………….. zł 

b. Odbudowa ogrodzenia i konserwacji ścian zewnętrznych budynku gospodarczego Słupie 1 

netto: ……………… zł 

 podatek VAT 23 % w kwocie ……........ zł 

 brutto (z podatkiem VAT): ………….. zł 

c. Remont elewacji ścian szczytowych i ganków budynku mieszkalnego Maćkowa Ruda 54 

netto: ……………… zł 

 podatek VAT 8 % w kwocie ……........ zł 

 brutto (z podatkiem VAT): ………….. zł 

d. Odtworzeniu ogrodzenia przy osadzie Maćkowa Ruda 54 

netto: ……………… zł 
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 podatek VAT 23 % w kwocie ……........ zł 

 brutto (z podatkiem VAT): ………….. zł 

wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy oraz : 

1) obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją umowy, niezależnie od rozmiaru 

robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich 

realizacji, 

2) Wykonawca nie może żądać podwyższenia tego wynagrodzenia, chociażby na dzień zawarcia 

umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń,  

3) uwzględnia wszelkie dodatkowe elementy robót nieokreślone szczegółowo, ale niezbędne do 

wykonania przedmiotu umowy, 

4) obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności pojawiające się w trakcie 

prowadzenia robót budowlanych. 

2. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli 

wykonał roboty dodatkowe bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na ich 

wykonanie i bez zawarcia stosownej Umowy. 

§ 6 

Odbiory robót 

1. Odbiorom częściowym podlegają wszelkie ulegające zakryciu. Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego (pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) o terminie odbioru 

robót zanikających z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym. Jeżeli Wykonawca nie 

poinformował Zamawiającego o wyżej wymienionych terminach odnośnie określonych robót, 

ma obowiązek na żądanie Zamawiającego roboty te odkryć, a następnie przywrócić do stanu 

poprzedniego na własny koszt. Z czynności odbioru robót zanikających sporządzony zostanie 

protokół podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 

2. Odbiorowi końcowemu podlegał będzie cały przedmiot umowy. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru końcowego  

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie do 14 dni od daty 

osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę i zawiadomi go  

o wyznaczonym terminie pisemnie. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone uchybienia (usterki, wady, 

niedoróbki), dotyczące wykonania przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli zostaną stwierdzone uchybienia nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić 

dokonania odbioru końcowego do czasu ich usunięcia lub dokonać odbioru końcowego i 

równocześnie wyznaczyć termin usunięcia tych uchybień. Po usunięciu uchybień Wykonawca 

zgłosi pisemnie gotowość do odbioru; 

2) jeżeli zostaną stwierdzone uchybienia nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może 

odstąpić od umowy z winy Wykonawcy gdy uchybienia uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu odbioru końcowego zgodnie z jego przeznaczeniem, lub obniżyć wynagrodzenie 

Wykonawcy proporcjonalnie do wartości części przedmiotu umowy, w którym te uchybienia 

stwierdzono gdy istnienie tych uchybień nie wyklucza użytkowania przedmiotu odbioru 

końcowego zgodnie z jego przeznaczeniem; 

6. Z czynności odbioru końcowego spisany będzie protokół odbioru końcowego, zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w jego toku. 

7. Z czynności stwierdzających usunięcie usterek, wad i niedoróbek zostanie sporządzony 

stosowny protokół usunięcia usterek, wad i niedoróbek. 

8. Po dokonaniu odbioru końcowego i obustronnym podpisaniu protokołu odbioru końcowego 

rozpoczynają swój bieg terminy dotyczące rozliczenia umowy, zapłaty faktury końcowej, 
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gwarancji, i terminy związane ze zwolnieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Jeżeli jednak w czasie odbioru końcowego zostały stwierdzone uchybienia, o których mowa w 

ust.5 pkt.1), a Zamawiający dokona odbioru końcowego i wyznaczy termin usunięcia tych 

uchybień, wyżej wymienione terminy zaczynają swój bieg od daty podpisania protokołu 

stwierdzającego usunięcie usterek, wad lub niedoróbek, o którym mowa w ust.7. 

§ 7 

Rozliczenie umowy i płatności 

1. Rozliczenie robót odbędzie się fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze prac 

2. Płatność za wykonane roboty budowlane przelewem bankowym na rachunek bankowy 

Wykonawcy w terminie do 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowej 

faktury  

3. Wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających uprawnienie do jej wystawienia, w tym w szczególności zatwierdzonego 

przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, protokołu odbioru zawierającego 

rozliczenie rzeczowe i finansowe umowy. 

4. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe 

Wykonawcy zostanie uznane kwotą należną najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 

5. Strony upoważniają się wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej strony 

jako odbiorcy faktur. 

6. Niewywiązywanie się Wykonawcy z płatności dla podwykonawcy(ów) skutkować będzie 

wstrzymaniem płatności Wykonawcy. 

7. W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robót przez Zamawiającego  

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres dłuższy niż 1 miesiąc Zamawiający 

zobowiązuje się do uregulowania należności wykonawcy proporcjonalnie do stopnia 

zaawansowania robót ustalonego komisyjnie protokołem przerwania robót z udziałem stron. 

8. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze, zapłata za fakturę końcową zostanie pomniejszona o wysokość 

kar umownych ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w § 11 umowy. 

§ 8 

Klauzula społeczna 

1. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art.29 ust. 3 a Pzp i określa je, 

stosownie do art. 36 ust.2 pkt 8a ustawy Pzp. 

2. Obowiązek o którym mowa w ust 1 umowy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oraz w 

sytuacji powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia zgodnie z art. 36 b 

ustawy Pzp – również Podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o prace wszystkie 

osoby wykonujące czynności o których mowa w ust 3 

3. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 2 wykonawca jest zobowiązany do 

zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób, które wykonują czynności w zakresie 

realizacji zamówienia polegające na pracach takich jak: 

a) Pracowników fizycznych wykonujących prace remontowe w budynkach 

b) Pracowników fizycznych wykonujących prace przy budowie ogrodzeń 

4. Jeżeli czynności, o których mowa w ust. 3 wykonuje osoba, która działa w imieniu i na rzecz 

Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zobowiązania Podwykonawcy do 

zatrudnienia tej osoby na podstawie umowy o pracę oraz zapewnienia Zamawiającemu 

możliwości przeprowadzenia kontroli spełniania przez podwykonawcę wymagań w tym 

zakresie w sposób, o którym mowa w ust. 5 
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5. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Zamawiającego 

zanonimizowanych kopii umów o pracę pracowników o których mowa w ust. 3, z ukrytymi 

danymi osobowymi, w tym w szczególności danymi adresowymi i płacowymi pracowników: 

6. Zmawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w przypadku 

niezatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności, o 

których mowa w ust. 3, na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokość 1.000,00 zł. za każdy taki przypadek. 

7. Kara umowna o której mowa w ust. 6, zostanie naliczona w przypadku nieprzedstawienia 

Zamawiającemu na jego żądanie umów o pracę dokumentujących sposób zatrudnienia osób 

wykonujących czynności, o których mowa w ust. 3 

8. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy osób, które 

a) wykonują czynności, o których mowa w ust. 3 będących jednocześnie osobą fizyczną, 

prowadzącą działalność gospodarczą, 

b) są urzędującym członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, 

c) są wspólnikiem spółki w spółce jawnej lub partnerskiej, 

d) są podwykonawcą, któremu Wykonawca powierzył realizację części zamówienia w trybie 

art. 36b ustawy Pzp. 

§ 9 

Zasady weryfikacji rodzaju, jakości i ilości materiałów i robót 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

2. Materiały, o których mowa w ust.1 muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania oraz wymaganiom postawionym w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót co 

do jakości, a także muszą być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem określonym przez 

odpowiednie przepisy, normy i wytyczne producentów. Materiały muszą być co najmniej równe 

co do jakości, funkcjonalności, trwałości, parametrów technicznych, walorów użytkowych i 

estetycznych materiałom i urządzeniom, których zastosowanie przewidziano w dokumentacji 

technicznej. W przypadku stosowania materiałów innych, niż przewidziane w dokumentacji 

technicznej o możliwości ich zastosowania rozstrzyga Zamawiający. Każdorazowe odstępstwo 

musi być zgłoszone przez Wykonawcę na piśmie. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia  

w stosunku do zastosowanych materiałów, stosownych, wymaganych przepisami certyfikatów, 

aprobat technicznych i innych dokumentów, stwierdzających ich dopuszczenie i przydatność do 

stosowania w określonym przypadku. 

4. Materiały zastosowane przez Wykonawcę, których cechy są nieodpowiednie do zastosowania w 

określonym przypadku, albo których właściwości Wykonawca nie będzie mógł szczegółowo 

udokumentować, lub też takie, które nie posiadają wymaganych certyfikatów i aprobat 

technicznych, podlegają wymianie na koszt Wykonawcy. Wykonawca poniesie wszelkie 

bezpośrednie i pośrednie koszty związane z ich wymianą. 

5. Materiały wymienione w ust.1 co do jakości i ilości, a także jakość i ilość wykonanych robót 

zostaną poddane badaniom na każde żądanie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się 

zapewnić w tym celu potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki i techniczny. 

6. Badania, o których mowa w ust.5 wykonane zostaną na koszt Wykonawcy. Jeżeli jednak w 

wyniku przeprowadzonych badań okaże się, że materiały i roboty wykonywane są zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami, niniejszą umową, specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia i dokumentacją techniczną, Zamawiający zwróci Wykonawcy poniesione na ten cel 

koszty. 

 § 10 
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 Podwykonawcy  

1. Wykonawca na etapie składania oferty i podpisywania umowy planuje/nie planuje 

zatrudniania podwykonawców. 

2. Zatrudnienie podwykonawców w późniejszym okresie nie stanowi zmiany Umowy, ale jest 

wymagana zgoda Zamawiającego na zatrudnienie Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. 

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich 

roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres 

rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na 

podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę,  

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i 

powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w 

Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie 

Wykonawcy, 

5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu 

Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy  

i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 

wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem, 

gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, 

kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. 

Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, wykazy personelu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o 

podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy, 

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 

na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o 

podwykonawstwo. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty  

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 
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2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 

Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie 

po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót 

i ich wyceną nawiązującą do cen przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z częścią 

dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o 

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej 

zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany 

za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia 

przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez 

Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na 

zasadach określonych w pkt 7. 

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt 8 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących 

przypadkach:  

1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych 

w pkt 4,  

2) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez 

Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 

3) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy przez Zamawiającego,  

4) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany Umową dla tych robót, 

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 

podstawie Umowy. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o 

podwykonawstwo w terminie określonym w pkt 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, 

uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo  

w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 10 dni przed dniem 

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 
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12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny 

sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w pkt 9.  

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia 

przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust 1 oraz Umów o podwykonawstwo, 

których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy 

czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o 

wartości większej niż 50.000 zł. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 

realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa  

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy  

z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z 

którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, 

lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową 

wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w pkt 7 – 13. 

19. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w pkt 17, 

stosuje się zasady określone w pkt 7 – 13.  

20. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 

Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 

określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania 

terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie 

budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

22. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 

podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć 
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do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o 

podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

§ 11 

Odszkodowania 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Zamawiającemu przysługują kary umowne od Wykonawcy w następujących przypadkach i 

wysokościach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy: 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień 

zwłoki licząc od dnia terminu wykonania, określonego w niniejszej umowie. Termin 

wykonania uważa się za dotrzymany, jeżeli Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru w 

terminie nie późniejszym, niż termin wykonania umowy określony w § 2 a w wyniku odbioru 

podpisany został protokół odbioru końcowego; 

2) za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym: 

0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez 

Zamawiającego na ich usunięcie w protokole odbioru końcowego; 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy 0,2% 

wartości umowy brutto za każdy dzień stwierdzonej przerwy, potwierdzonej sporządzonym na 

tą okoliczność protokołem; 

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 10% wartości umowy brutto; 

3. W przypadku zaistnienia wymienionych w ust. 2 okoliczności Zamawiający zawiadomi o tym 

Wykonawcę listem poleconym, podając w tym zawiadomieniu wysokość naliczonych kar 

umownych, a następnie potrąci kary umowne w wysokości obliczonej zgodnie z wyżej 

wymienionymi zasadami z należności przypadających od Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy z faktur częściowych i faktury 

końcowej wystawionej przez Wykonawcę. 

4. Jeżeli wysokość wyliczonych kar umownych przekraczać będzie zobowiązania 

Zamawiającego względem Wykonawcy pozostałe do zrealizowania na dzień wyliczenia kar 

umownych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu część kar umownych, nie znajdujących 

pokrycia w zobowiązaniach Zamawiającego względem Wykonawcy, na jego pisemne 

wezwanie, w terminie 14 dni od doręczenia tego wezwania. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na sposób rozliczenia kar umownych opisany w ust.3 do 5. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub uniemożliwienie rozpoczęcia robót albo 

spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego 

0,2% wartości umowy brutto każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru 0,2% za każdy dzień zwłoki po terminie określonym w 

§ 6 ust.4 niniejszej umowy, chyba, że zachodzą okoliczności opisane w § 6 ust.5 niniejszej 

umowy; 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego 10% wartości 

umowy brutto. Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty kary umownej, jeśli odstąpił od 

umowy z przyczyn opisanych w § 14 ust.1 umowy. 

7. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, podnoszącego wysokość 

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej straty. 

§ 12 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za 

wszelkie nieprawidłowości i wady w wykonaniu przedmiotu Umowy na zasadach określonych 

w Kodeksie Cywilnym, z zastrzeżeniem zapisów poniższych.  
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2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości, tj. należytego wykonania Umowy. 

Okres gwarancji i rękojmi strony ustalają w ten sposób, że kończy się on z upływem …….. 

miesięcy od momentu, w którym dokonane będą wszystkie odbiory końcowe wszystkich robót 

budowlanych, dostaw i usług realizowanych w trakcie Inwestycji, chyba że termin obliczony 

na podstawie zasad ogólnych byłby dla Zamawiającego korzystniejszy (obowiązuje wtedy 

termin korzystniejszy).  

3. W ramach uprawnień gwarancji, o której mowa w ust. 2 Zamawiający może w szczególności 

żądać usunięcia wad i nieprawidłowości przez Wykonawcę, w tym w sporządzonej 

dokumentacji albo zlecić – po bezskutecznym wezwaniu – osobie trzeciej usunięcie wad i 

nieprawidłowości na koszt Wykonawcy.  

4. Po upływie okresu gwarancji strony sporządzą Protokół pogwarancyjny, potwierdzający 

należyte wykonanie obowiązków przez Wykonawcę lub braki w tym zakresie. 

§ 13 

Zmiany w treści umowy  

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła 

następujących zdarzeń: 

1) zmiany terminów realizacji zamówienia, w przypadku: 

a. przerw w realizacji robót budowlanych dotyczących Inwestycji powstałych z przyczyn nie 

leżących po stronie Wykonawcy o ilość dni równą udokumentowanej przerwie w realizacji 

robót budowlanych, 

b. powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych 

dotyczących Inwestycji, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają 

dotrzymanie pierwotnych terminów o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu 

wydłużony okres realizacji robót budowlanych  

c. pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia 

realizacji umowy; 

d. konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania Inwestycji: 

danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, jeżeli spowodowało to 

brak możliwości dotrzymania pierwotnych terminów; o ilość dni wymaganą na uzyskanie tych 

danych, zgód lub pozwoleń, 

e. wstrzymania przez właściwe organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia 

zakończenie realizacji określonych prac  –o ilość dni wstrzymania realizacji usługi, 

f. przerwy w realizacji robót budowlanych spowodowanej wystąpieniem długotrwałych 

niesprzyjających warunków atmosferycznych o ilość dni od zaistnienia konieczności 

przerwania robót do wznowienia prac, liczonych od zgłoszenia przez Wykonawcę 

konieczności przerwania robót budowlanych. 

g. zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana 

w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 

bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy – o ilość dni 

równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych  

h. zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - 

uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego –o 

ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót 

budowlanych   

2) zmiany siedziby stron umowy i numeru rachunku bankowego. 

3) powierzenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, w przypadku gdy zostanie uprzednio 
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wykazane przez Wykonawcę, że zachowane będą warunki wynikające z ustawy PZP oraz że 

zrealizowane będą w odpowiednim zakresie wynikającym z części realizowanych usług 

warunki stawiane dla tej części przez Zamawiającego w SIWZ,  

2. Umowa może ulec zmianie w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie, jak również 

w przypadkach gdy nie jest to sprzeczne z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

3. Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie 

w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

§ 14 

Odstąpienie od umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

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

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

przypadkach: 

a. Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 7 dni od daty jej podpisania, 

b. Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i pomimo wezwania Zamawiającego 

zawierającego wyznaczenie Wykonawcy dodatkowego terminu na wznowienie realizacji 

przedmiotu umowy złożonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie wznowił 

realizacji przedmiotu umowy w tym terminie, 

c. w przypadku postawienia Wykonawcy w stan upadłości lub likwidacji ; 

d. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek z 

istotnych postanowień niniejszej umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez 

Zamawiającego zawierającego wyznaczenie Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie 

tego postanowienia; 

e. jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty, niezgodny z 

dokumentacją techniczną, niezgodny ze sztuką budowlaną, niezgodny z bhp lub niezgodny z 

przepisami prawa lub w tempie niedającym gwarancji terminowego wykonania przedmiotu 

umowy, a pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła w wyznaczonym 

terminie poprawa w wykonywaniu obowiązków, 

f. w przypadku niepowiadomienia Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o 

zakończeniu robót zanikających, 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie przepisów ust. 1 i 2 niniejszego 

paragrafu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może zostać złożone w 

terminie 30 dni od uzyskania przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu okoliczności 

określonej w ust.1 uzasadniającej odstąpienie oraz powinno zawierać uzasadnienie (w 

przypadku gdy zgodnie z ust. 1 wymagane było dodatkowe wezwanie, termin 30 dni na 

odstąpienie liczony jest od upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu). Wykonawcy należy 

się w przypadku takiego odstąpienia wyłącznie część Wynagrodzenia odpowiadająca 

zrealizowanej przez niego do momentu odstąpienia części Umowy. 

4. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do żądania kar umownych za 

zdarzenia powstałe do dnia odstąpienia lub związane z odstąpieniem, odszkodowań lub innych 

należności związanych z Umową. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, z winy Zamawiającego, w 

następujących przypadkach: 

1) jeżeli Zamawiający nie wywiąże się ze zobowiązań określonych w paragrafie 3 niniejszej 

umowy, 
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2) jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z zapłaty faktur pomimo dodatkowego wezwania  

w terminie 30 dni od upływu terminu zapłaty określonego w niniejszej umowie, 

3) jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł wypełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, 

4) jeżeli Zamawiający odmawia bez podania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub 

podpisania protokołu odbioru końcowego. 

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

i powinno zawierać uzasadnienie. 

7. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego w terminie 7 

dni od daty odstąpienia: 

1) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych robót w toku według stanu  

na dzień odstąpienia i wyceni je w oparciu o ceny podane w ofercie. 

2) zabezpieczy przerwane roboty i wyceni je w oparciu o ceny podane w ofercie. 

3) sporządzi wykaz zakupionych w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy 

materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji 

innych robót nie objętych niniejszą umową i wyceni je w oparciu o ceny podane w ofercie. 

4) zgłosi do dokonania odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczające, i najpóźniej w terminie 7 

dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

§ 15 

Rozstrzyganie sporów 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązane  

są do wyczerpania drogi postępowania polubownego. 

2. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu na drodze postępowania polubownego 

stronom przysługuje droga postępowania sądowego. 

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 16 

Postanowienia końcowe  

1. Cesja wierzytelności z tytułu niniejszej umowy może być dokonana przez Wykonawcę 

wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Umowę niniejszą sporządza się w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Ustawy – 

Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 
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