
Załącznik Nr 1

Znak sprawy:  ROG.271.2.2013

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

na wykonanie zamówienia publicznego:
„Odbudowa przepustu nad ciekiem Potok Radawka w mie jscowo ści

Radawie przy skrzy Ŝowaniu ulic Ludowej z ulic ą Szkoln ą”

1. Dane dotycz ące Wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………………………….

Siedziba………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………………..

adres e-mail: ………………………………………………………………………………………..

Nr NIP ………………………………………….…………………………………………………….

Nr REGON ……………………………………….………………………………………………….

Nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy : ………………………………….

1.Do Zamawiaj ącego:
Gmina Zębowice

ul. Murka 2
46-048 Zębowice

NIP: 576 155 32 41
3. Zobowi ązanie wykonawcy:

OFERTA  

Zobowi ązuję się wykona ć przedmiot zamówienia za cen ę ryczałtow ą:

Cena wykonania zamówienia brutto: ……………………. zł

(słownie: ………………………………………………………………..............…………………)

Kwota netto = …………………………. zł

Wartość podatku = ……………………….. zł

4. Oświadczenia Wykonawcy:
1)zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie do dnia 31.08.2013 r.,

2)oświadczam, Ŝe:
a)  akceptuję warunki SIWZ i nie wnoszę zastrzeŜeń,



a)dokonałem wizji w terenie i wnioski uwzględniłem w cenie oferty,
b)na wykonane roboty udzielam Zamawiającemu:

•rękojmi  za  wady  wykonania  robót  na  okres  48  miesięcy  licząc  od  daty
odbioru końcowego,

•gwarancji jakości na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego,

3)oświadczam,  Ŝe  zapoznaliśmy  się   z  warunkami  wzoru   umowy,   które  zostały
zawarte   w  SIWZ  i  zobowiązujemy  się  w  przypadku  wyboru  naszej  oferty  do
zawarcia  umowy   na  wyŜej  wymienionych  warunkach  w  miejscu  i  terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego,

4)oświadczam,  Ŝe  roboty budowlane stanowiące  przedmiot zamówienia zamierzamy
wykonać sami,

5)na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia
i dokumenty:

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

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

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

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

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

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

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



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

5. Oferta wspólna (jeŜeli występuje).
Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składaj ących ofert ę:

Nazwisko, imię …………………………………………………………………………………

Stanowisko ……………………………………......……………………………………………

Telefon.....………………….…… Fax ……………………………….

Zakres umocowania:

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

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

…………

6. Zastrze Ŝenie Wykonawcy 
NiŜej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie
udostępnione:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..................
…………………………

7. Inne informacje wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...............
……………………

8. Zwrotu wadium wniesionego w pieni ądzu nale Ŝy dokona ć na nasze konto:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............

                                               ......................................................
  ( podpis i pieczęć osoby upowaŜnionej )

data ..............................



m.b.

Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu

Nazwa i adres Wykonawcy:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania o świadcze ń woli:

Składając ofertę na:
„Odbudowa przepustu nad ciekiem Potok Radawka w mie jscowo ści

Radawie przy skrzy Ŝowaniu ulic Ludowej z ulic ą Szkoln ą”

spełniam warunki udziału w postępowaniu i oświadczam, Ŝe:
1)posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
2)posiadam  wiedzę  i  doświadczenie  w  zakresie  wymaganym  przez  Zamawiającego
niezbędne do wykonania zamówienia,
3)dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, 
4)moja sytuacja ekonomiczna i finansowa gwarantuje wykonanie zamówienia i posiadam
dostęp  do  niezbędnej  wielkości  środków,  jakie  wymaga  Zamawiający dla  zapewnienia
bieŜącej realizacji zamówienia.

................................., dnia …..................2013 r.     
                                               ......................................................

  ( podpis i pieczęć osoby upowaŜnionej )



Oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  w  ubieganiu  się  o  udzielenie  zamówienia
publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy P.z.p. – w oryginale, jeŜeli oferta
jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być złoŜone,
jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika.

Załącznik Nr 3

Nazwa i adres Wykonawcy:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania o świadcze ń woli:

Oświadczenie
o  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  zamówienie  publiczne  z  przyczyn
przewidzianych w art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę na:
„Odbudowa przepustu nad ciekiem Potok Radawka w mie jscowo ści

Radawie przy skrzy Ŝowaniu ulic Ludowej z ulic ą Szkoln ą”

Oświadczam, Ŝe znana mi jest  treść  przepisów art.  24 ust.  1  pkt  1-9 ustawy,  w myśl których
wyklucza się:
1)wykonawców,  którzy  wyrządzili  szkodę,  nie  wykonując  zamówienia  lub  wykonując  je
nienaleŜycie,  jeŜeli  szkoda  ta  została  stwierdzona  prawomocnym  orzeczeniem  sądu,  które
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a)  wykonawców,  z  którymi  dany  zamawiający  rozwiązał  albo  wypowiedział  umowę  w
sprawie  zamówienia  publicznego  albo  odstąpił  od  umowy  w  sprawie  zamówienia
publicznego, z powodu okoliczności,  za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,
jeŜeli  rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej  nastąpiło w
okresie  3  lat  przed  wszczęciem  postępowania,  a  wartość  niezrealizowanego
zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2)wykonawców, w odniesieniu do których otwarto likwidację  lub których upadłość  ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem  sądu,  jeŜeli  układ  nie  przewiduje  zaspokojenia  wierzycieli  przez  likwidację
majątku upadłego;
3)wykonawców,  którzy  zalegają  z  uiszczeniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę
na  zwolnienie,  odroczenie,  rozłoŜenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości
wykonania decyzji organu;
4)osoby  fizyczne,  które  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z



postępowaniem o udzielenie zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych,  a  takŜe  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej
grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5)spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych,  a  takŜe  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej
grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6)spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału  w  zorganizowanej  grupie  lub  związku  mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub
przestępstwa skarbowego;
7)spółki  komandytowe  oraz  spółki  komandytowo-akcyjne,  których  komplementariusza
prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści  majątkowych, a
takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8)osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione  w związku z  postępowaniem o udzielenie  zamówienia,  przestępstwo
przeciwko  prawom osób  wykonujących pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,
przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne
przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  takŜe  za  przestępstwo
skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  lub  związku  mających  na  celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9)podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
oświadczaj ąc jednocze śnie, Ŝe wymienione przyczyny nas nie dotycz ą.

....................................., dnia …..................2013 r.     
                                               

......................................................                                                                       
  ( podpis i pieczęć osoby upowaŜnionej )



Załącznik Nr 4
Nazwa i adres Wykonawcy:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania o świadczenia:

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezb ędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia w post ępowaniu pn. 

„Odbudowa przepustu nad ciekiem Potok Radawka w mie jscowo ści
Radawie przy skrzy Ŝowaniu ulic Ludowej z ulic ą Szkoln ą”

Lp
.

Nazwa zamawiaj ącego
Rodzaj i zakres :

robót
budowlanych

Wartość robót
budowlanych Termin realizacji

Do powyŜszego wykazu dołączamy dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

......................................., dnia ……….................2013 r.     
                                                                                  .................................................
.....                                                                       

  ( podpis i pieczęć osoby upowaŜnionej )



Załącznik Nr 5

Nazwa i adres Wykonawcy:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania o świadczenia:

Wykaz osób, które b ędą uczestniczy ć w wykonywaniu zamówienia pn.: 
„Odbudowa przepustu nad ciekiem Potok Radawka w mie jscowo ści

Radawie przy skrzy Ŝowaniu ulic Ludowej z ulic ą Szkoln ą”
(WZÓR )

LP
Imię i nazwisko

Podstawa
dysponowania

osob ą

Funkcja przy
wykonywaniu
zamówienia

Posiadane
uprawnienia

budowlane/ Nr, data
wydania/nazwa organu

Informacje 
nt. wiedzy i

doświadczenia,
terminy

wykonywania robót
Kierownik
budowy

Kierownik robót 

..................................., dnia …….................2013 r.     
                                               ......................................................



  ( podpis i pieczęć osoby upowaŜnionej )

 Załącznik Nr 6

WZÓR UMOWY                     

UMOWA Nr  …..............................

Zawarta w dniu  …......................................................... r. pomiędzy Gminą Zębowice  
 ul. I. Murka 2  w Zębowicach   - zwaną dalej w treści umowy Zamawiaj ącym  
reprezentowanym przez:
p. Waldemara Czaję – Wójta Gminy Zębowice,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – p. Ireny Dzikowskiej 
NIP 576 155 32 41

a ……………………….......
NIP:  ……………………….
zwanym w treści umowy Wykonawc ą. 

W  rezultacie  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  Wykonawcy  zgodnie  z
ustawą  Prawo  zamówień  publicznych  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  została
zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  roboty  budowlane
obejmujące:
 

„Odbudowa przepustu nad ciekiem Potok Radawka w mie jscowo ści Radawie przy
skrzy Ŝowaniu ulic Ludowej z ulic ą Szkoln ą”

2.  Zakres  przedmiotu  umowy  określony  został   w  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia (SIWZ), dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych (STWiORB), ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną
część niniejszej umowy.

§ 2
1)Termin wprowadzenia Wykonawcy przez Zamawiającego na plac budowy ustala się na
dzień  …..................................................... 2013 roku.
2)Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 31.08.2013 r.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

1.wykonać roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczna
wykonania  i  odbioru  robót  oraz  wytycznymi  określonymi  w  niniejszej  SIWZ,  z
obowiązującymi  normami,  sztuką  budowlaną,  przepisami  BHP,  ppoŜ.,  oraz



poleceniami Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego,
2.uŜycia materiałów gwarantujących odpowiednią  jakość,  o parametrach technicznych i

jakościowych nie gorszych niŜ określone w dokumentacji projektowej,
3.wskazania na piśmie przed rozpoczęciem robót osób funkcyjnych budowy,

4.przejęcia   placu  budowy,   jego   zagospodarowania   oraz   właściwego  oznaczenia
i zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia naleŜytego
ładu  i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy
na koszt własny,

5.urządzenia placu budowy we własnym zakresie i na własny koszt,

6.zorganizowania  dozoru  mienia  i  wszelkich  wymaganych  przepisami  zabezpieczeń  p.
ppoŜ. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności materialnej,

7.zabezpieczenia  budowy  przed  kradzieŜą  i  innymi  ujemnymi  oddziaływaniami  i
ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu,

8.ponoszenia   odpowiedzialności   za  szkody  powstałe  na  terenie  budowy  pozostające
w  związku  przyczynowym  lub  spowodowane  robotami  prowadzonymi  przez
Wykonawcę,

9.ubezpieczenia budowy z tytułu odpowiedzialności za wypadki i szkody wyrządzone przy
realizacji  prac,  w  tym  ubezpieczenia  własnych  pracowników,  pracowników
Zamawiającego i osób postronnych,

10.zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu
- jeśli  wynika to z dokumentacji  — przed ich  zniszczeniem  lub  uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy;

11.utrzymywania   terenu  budowy  w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz
usuwania  niepotrzebnych   urządzeń  pomocniczych,  zbędnych  materiałów  oraz
odpadów  na koszt własny,

12.wykonania  na  koszt  własny  prac  niezbędnych  ze  względu  na  bezpieczeństwo  lub
konieczność zapobieŜenia awarii,

13.bezzwłocznego  powiadamiania  na  piśmie  Zamawiającego  o  wszelkich  moŜliwych
wydarzeniach  i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót,

14.odtworzenia na własny koszt ewentualnych zniszczeń,

15.usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuŜszym jednak niŜ termin
technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia,

16.nanoszenia na bieŜąco w dokumentacji   zmian  wprowadzanych, w  uzgodnieniu  z
Inspektorem Nadzoru,

17.opracowania inwentaryzacji geodezyjnej po wykonaniu robót,

18.przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, 

19.wykonawca  po  wykonaniu  robót  przygotuje  wszelkie  wymagane dokumenty,  w  tym
dokumentację powykonawczą oraz niezbędne opinie i uzgodnienia w celu rozpoczęcia
uŜytkowania obiektów,

20.informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć
na  jakość robót oraz opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu umowy,

21.likwidacji  placu budowy i  uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niŜ  na
dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego,



22.przekazania  protokołem  zdawczo-odbiorczym  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu
przedmiotu umowy w dniu ostatecznego odbioru.

§ 4

 1. Zamawiający zobowiązany jest do:

1)uzyskania  wszelkich  niezbędnych  wymaganych  obowiązującymi  przepisami  prawa
postanowień  lub  decyzji  właściwych  organów  niezbędnych  do  realizacji   przedmiotu
umowy,

2)dostarczenia wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej i STWiORB,

3)zgłoszenia  osób  pełniących  obowiązki  inspektora  nadzoru  i  kierownika  budowy oraz
rozpoczęcia  budowy do właściwego organu Nadzoru Budowlanego w terminie określonym
przepisami,

4)przekazania Wykonawcy terenu budowy,

5)udzielania Wykonawcy bieŜących informacji dotyczących obiektu,  

6)udostępnienia Wykonawcy  na terenie budowy źródła poboru energii elektrycznej oraz
wody stosownie do potrzeb realizacji  przedmiotu umowy,

7)stałej  współpracy  z  Wykonawcą  w  zakresie,  w  jakim  będzie  wymagała  realizacja
przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy naleŜało będzie określenie tych sfer, kiedy
takie współdziałanie będzie konieczne,     

8)zapewnienia  nadzoru  inwestorskiego  i  autorskiego  w  wymiarze  i  zakresie
zapewniającym prawidłową realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

9)odebranie wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową,

10) zapłaty umówionego wynagrodzenia.

2.  W  przypadku  wystąpienia  przeszkód  związanych  z  realizacją  przedmiotu  umowy
wynikających z dokumentacji projektowej Zamawiający  jest zobowiązany w terminie 5 dni
od  daty  wpisu  do  Dokumentacji  Budowy  zająć  pisemne  stanowisko  w  przedmiotowej
sprawie.  Opóźnienie  w  wyjaśnieniu,  o  którym  mowa  w  zdaniu  poprzednim  moŜe
skutkować  wydłuŜeniem końcowego terminu wykonania przedmiotu umowy o okres nie
dłuŜszy niŜ okres równy okresowi opóźnienia.

§ 5

1. Strony ustalają,  Ŝe obowiązującą  ich formą  wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia oraz wybraną  w trybie przetargu ofertą  Wykonawcy
jest wynagrodzenie za kwotę  ……………………........................... brutto 
słownie  :
….............................................................................................................................

2.  Za  roboty  podlegające  wykonaniu  wynagrodzenie   będzie  realizowane  w  formie
ryczałtowej.
1.Podstawą  rozliczenia  całkowitego wykonania robót i  wystawienia  faktury  VAT będzie

protokół  odbioru  robót  sporządzony  przez  komisję  Zamawiającego  zgodnie  z
postanowieniami zawartymi w § 11 niniejszej umowy.

2.Zapłata za fakturę zrealizowana będzie z wykorzystaniem terminu odroczonej  zapłaty  -
do 30 dni licząc od dnia złoŜenia u Zamawiającego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury
przez Inspektora Nadzoru. 



3.NaleŜność za wykonane roboty będzie uregulowana z konta Zamawiającego w formie
przelewu na rachunek Wykonawcy:
w...........................................  Nr
…..........................................................................................

§ 6

Zamawiający przewiduje rozliczenia  wykonanych robót w następujący sposób:
a)fakturowania  wykonawca  dokona  po  zakończeniu  robót  przewidzianych  w

harmonogramie rzeczowo – finansowym, pod warunkiem Ŝe przedmiot zamówienia
będzie odebrany bez usterek,

b)nie przewiduje się zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy
Pzp,

c)cena wykonania  przedmiotu umowy obejmująca roboty budowlane podana przez
wykonawcę  w  ofercie  jest  cena  ostateczną  i  nie  moŜe  podlegać  jakimkolwiek
podwyŜkom. Cena oferty stanowi indywidualne ryzyko wykonawcy,

d)do rozliczeń za wykonanie przedmiotu umowy mają zastosowanie przepisy art. 632
Kodeksu cywilnego,

e)Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia za wykonane części robót. 
f)protokół   końcowego  wykonania  robót   podlegać  będzie  zatwierdzeniu  przez

Inspektora Nadzoru i upowaŜnionego przedstawiciela Zamawiającego,

§ 7

1.Wszystkie  podstawowe  materiały  budowlane  muszą  posiadać  aktualne  certyfikaty,
świadectwa jakości, atesty itp. które naleŜy dołączyć do dokumentacji odbiorowej.

2.Zamiana  materiałów   przewidzianych  do  wykonania  robót  będących  przedmiotem
niniejszej  umowy  w  stosunku  do  materiałów  przewidzianych  w   dokumentacji
technicznej  będzie  moŜliwa  pod  warunkiem  uzyskania  pisemnej  zgody
Zamawiającego.

3.Zamawiający  w  kwestii  zmiany  materiałów  jest  zobowiązany  zająć  stanowisko  w
przeciągu 4  dni od dnia otrzymania zapytania Wykonawcy.

§ 8

Wykonawca  ma  prawo  Ŝądania  przedłuŜenia  terminu   umownego  z  tygodniowym
wyprzedzeniem, jeŜeli niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem:

a)okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć,    

b)przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego,

c)siły wyŜszej

Termin realizacji przedmiotu umowy ulega przedłuŜeniu o czas trwania przeszkody.

§ 9
Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi.

§ 10

1.  Strony postanawiają,  Ŝe obowiązującą  formą  odszkodowania za szkody związane z
niewykonaniem lub nienaleŜytym wykonaniem niniejszej umowy będą kary umowne.



2.  Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

A. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)  za kaŜdy dzień opóźnienia w wykonaniu prac, o których mowa w §1 niniejszej
umowy lub usunięciu wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego
w § 5 po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego,

2)   za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  leŜących  po  stronie  Wykonawcy  –  w
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5.

B. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1)  za  kaŜdy  dzień  zwłoki  w  rozpoczęciu  lub  wykonaniu  przedmiotu  umowy,
spowodowane przyczynami zawinionymi przez Zamawiającego – karę umowną w
wysokości 0,1.%  wynagrodzenia brutto określonego w § 5.

2)  za  odstąpienie  od  umowy  przez  Wykonawcę  z  przyczyn  zawinionych  przez
Zamawiającego  –  karę  umowną  w  wysokości  10  %  wynagrodzenia  brutto
określonego w § 5.

3.  Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego,  w
przypadku gdy poniesiona szkoda przewyŜsza zapłaconą karę umowną.

§ 11
1. Działającym w imieniu i na rzecz Zamawiającego w zakresie organizacji, prowadzenia i
rozliczania budowy jest wybrany Inspektor Nadzoru:

……………………………………………………………………………………………………
Działający  w  imieniu  i  na  rzecz  Zamawiającego  w  zakresie  wykonywania  przedmiotu
umowy zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz wiedzą i sztuką budowlaną.
2.  Inspektor  Nadzoru  będzie  działać  w  granicach umocowania  określonego w ustawie
Prawo budowlane.
3.  Przedstawicielem Wykonawcy jest  Kierownik budowy Pan ..........................................
posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie wydane
przez  ………………………………...……  Nr  ………………….,   powołany  pisemnie  i
wpisany do Dokumentacji Budowy. 

§ 12
1. Strony uzgadniają, Ŝe roboty wykonane przez wykonawcę będą przedmiotem odbioru
końcowego i ostatecznego.
2. Przedmiotem odbiorów są:

a)  odbiór  końcowy  –  któremu  podlegają  zakończone  wszelkie  roboty  budowlane  z
wpisem  dokonanym  przez  Kierownika  budowy  w  Dokumentacji  Budowy
stwierdzającym zakończenie robót budowlanych oraz zawierającym oświadczenie, iŜ
obiekt nadaje się do uŜytku z usuniętymi wszelkimi stwierdzonymi w ramach odbioru
usterkami;

b)  odbiór  ostateczny  -  dokonywany  będzie  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji.
Stwierdzone usterki wskazane będą w protokole, a w razie ich usunięcia lub braku
usterek, wykonawca otrzyma od Zamawiającego  dokument poświadczający odbiór
ostateczny wolnego od wad obiektu budowlanego.  Wraz z odbiorem ostatecznym
nastąpi pełne rozliczenie Stron umowy poprzez zwrot zatrzymanej kwoty kaucji na
zabezpieczenie terminowego usunięcia wad.

3.  Przedstawiciel Wykonawcy na budowie będzie zgłaszał poprzez dokonanie wpisu w
Dokumentacji Budowy gotowość robót do odbioru.
4. W razie konieczności dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,



wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu tych robót w celu dokonania odbioru
w  terminie  3  dni  roboczych  przed  zamiarem  ich  zakrycia.  Wykonawca  przygotuje  i
przedłoŜy  Inspektorowi  Nadzoru  niezbędne  do  dokonania  odbioru  dokumenty  przed
rozpoczęciem odbioru robót. Z odbioru częściowego robót sporządza się protokół.
5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót  – w ciągu 7 dni od
daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru przez wykonawcę potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru.
6.  Zawiadomienie  wykonawcy  o  przystąpieniu  do  odbioru  nastąpi  na  co  najmniej  
4 dni robocze przed dniem odbioru.
7.  Przed  odbiorem  końcowym,  wykonawca  skompletuje  i  przedstawi  Zamawiającemu
dokumenty  pozwalające  na  ocenę  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  odbioru,  a  w
szczególności  zaświadczenia  właściwych  jednostek  i  organów,  dokumentację
powykonawczą  oraz  niezbędne  świadectwa  kontroli  jakości  materiałów,  będących
przedmiotem odbioru, karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń i ksiąŜki kontroli.
8.  JeŜeli  w  trakcie  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady  lub  usterki  to  Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:

1) jeŜeli usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odmowy dokonania
odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia usterek,

2) jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający moŜe Ŝądać wykonania części
lub  całości  przedmiotu  umowy  po  raz  drugi,  jeŜeli  wady  te  uniemoŜliwiają
uŜytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

 9. Ponadto, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeŜeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający moŜe odmówić dokonania odbioru

do czasu ich usunięcia,
2) jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby nadmiernych

kosztów,   Zamawiający  moŜe   Ŝądać  odpowiedniego  obniŜenia  wynagrodzenia,
jeŜeli  wady  nie  uniemoŜliwiają  korzystania  z  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem.

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad,
Ŝądając  jednocześnie  wyznaczenia  terminu  odbioru  zakwestionowanych  poprzednio
wadliwych robót.
11. Do dokonania odbioru końcowego Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego
przedmiotu  umowy,  która  sporządzi  protokół  odbioru  końcowego zawierający  ustalenia
poczynione w trakcie odbioru, a w szczególności:

1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,
2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,
3)  oznaczenie  osób uczestniczących w odbiorze i  charakteru,  w jakim uczestniczą  

w tej czynności,
4) wykaz dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych

Zamawiającemu przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru,
5)  wynik  dokonanego  sprawdzenia  jakości  robót  podlegających  odbiorowi,  

a w szczególności zgodności ich wykonania z umową i dokumentacją projektową,
6) wykaz ujawnionych wad lub usterek,
7) decyzję Zamawiającego co do terminu usunięcia ujawnionych usterek,
8)  oświadczenia  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  oraz  innych  osób  uczestniczących  

w odbiorze,
9)  podpisy  przedstawicieli  Zamawiającego,  Wykonawcy  i  osób  uczestniczących  

w odbiorze.
12.  JeŜeli  Wykonawca  będzie  wykonywał  roboty  w  sposób  sprzeczny  z  umową  bądź
wadliwie,   Inspektor  Nadzoru  powinien  wezwać  Wykonawcę  do  zmiany  sposobu
wykonywania i wyznaczyć ku temu odpowiedni termin.

13.Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie miał prawo od umowy



odstąpić  i  powierzyć  wykonanie  umowy  innemu  podmiotowi  na  koszt  i
niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 13
1.  Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  na  wykonane  roboty  budowlane.
Termin gwarancji  wynosi 3  lata i  liczy się  od dnia dokonania bezusterkowego odbioru
końcowego przedmiotu umowy.
2.  Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  rękojmi  na  wykonane  roboty  budowlane.
Termin  rękojmi  wynosi  4  lata  i  liczy  się  od  dnia  dokonania  bezusterkowego  odbioru
końcowego przedmiotu umowy.          
3.  W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający
poinformuje  o tym Wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub
usterki   (ujawnione w okresie  gwarancji  lub rękojmi)  w terminie  14 dni  od otrzymania
zgłoszenia.
4.  W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający moŜe
naliczyć  karę  umowną  zgodnie z § 10 niniejszej umowy oraz powierzyć  usunięcie wad
osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 14

1.  Wykonawca wniósł zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w dniu jej zawarcia
w wysokości stanowiącej 5 % całkowitej ceny ofertowej tj. …................................ zł 

      w
formie................................................................................................................................
..

2.  Strony postanawiają, Ŝe 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu
30  dni  po  odbiorze  końcowym  robót,  natomiast  30  %  naleŜnego  zabezpieczenia
naleŜytego wykonania umowy co stanowi kwotę ……..…………................... zł pozostanie
w dyspozycji Zamawiającego, jako zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady wykonanych
robót i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości.

3.   Zamawiający  wyraŜa  zgodę  na  zmianę  formy  zabezpieczenia  w  trakcie  jego
utrzymywania.

§15

1. Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu Stron wyraŜoną na
piśmie pod rygorem niewaŜności.
2. Zamawiający przewiduje moŜliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie
pisemnego aneksu na następujących warunkach:

1)Wykonawca moŜe wnieść  o  przedłuŜenie  terminu wykonania  przedmiotu  umowy o
czas opóźnienia Zamawiającego, jeŜeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ
na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących zobowiązań:
a)przekazania terenu budowy,
b)przekazania dokumentacji budowy (pozwolenia na budowę, dokumentacji projekto-

wej, specyfikacji technicznych,  innych wymaganych przepisami, do których Za-
mawiający był zobowiązany),

c)przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczanej
dokumentacji projektowej,



d)zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatko-
wych nieobjętych umową,

e)zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie.
2)Wykonawca moŜe wnieść  o  przedłuŜenie  terminu wykonania  przedmiotu  umowy o

czas opóźnienia, jeŜeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie
przedmiotu umowy w przypadku:
a)zawieszenia robót przez Zamawiającego,
b)szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemoŜliwiających pro-

wadzenie robót budowlanych,  przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie
odbiorów,

c)siły wyŜszej, klęski Ŝywiołowej,
d)jakiegokolwiek opóźnienia,  utrudnienia lub przeszkody  spowodowane przez lub

dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu  wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiającego na terenie budowy,

3)JeŜeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leŜących po stronie Zama-
wiającego, w szczególności:
a)wstrzymanie robót przez  Zamawiającego,
b)konieczności  usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji  projekto-

wej.
4)JeŜeli powstały konieczne zmiany  technologiczne, w szczególności:

a)konieczności zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu innych  rozwiązań  tech-
nicznych/technologicznych  niŜ wskazane w dokumentacji  projektowej w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych  rozwiązań   groziłoby niewykonaniem  lub
wadliwym  wykonaniem  przedmiotu umowy,

b)odmienne od przyjętych w dokumentacji  projektowej  warunki  geologiczne   (kate-
gorie gruntu, kurzawa itp.) skutkujące  niemoŜliwością  zrealizowania przedmiotu
umowy  przy dotychczasowych załoŜeniach  technologicznych,

c)odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegól-
ności  istnienie  podziemnych  urządzeń  instalacji   lub  obiektów infrastruktural-
nych,     

d)konieczności zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu innych  rozwiązań  tech-
nicznych/technologicznych  niŜ wskazane w dokumentacji  projektowej w sytuacji,
jeŜeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniŜenie kosztów eksploata-
cji,  poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technolo-
giczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej, a za-
stosowanie przewidzianych rozwiązań będzie niekorzystnym wykonaniem  przed-
miotu umowy,

e)konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy  zastosowaniu innych rozwią-
zań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego  pra-
wa.

Zmiany wskazywane w lit. e będą wprowadzone wyłącznie w zakresie  umoŜliwiającym
oddanie  przedmiotu   umowy do uŜytkowania,  a   Zamawiający   moŜe  ponieść  ryzyko
zwiększanym z tego powodu  kosztom. KaŜde ze wskazanych  w lit. a –e  zmian  moŜe
być powiązane ze zmianą  wynagrodzenia na zasadach określonych  przez strony.
5)Pozostałe zmiany: 
a)jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie  powodować  zwiększenie  kosztów  wykonania
po stronie  wykonawcy, Zamawiający  dopuszcza  moŜliwość zwiększenia  wynagrodzenia
o kwotę równą róŜnicy  w kwocie  podatku  VAT  zapłaconego  przez  wykonawcę, 
b)jeśli  zmiana  stawki VAT  będzie powodować zmniejszenie  kosztów wykonania  umowy
po  stronie wykonawcy, Zamawiający  przewiduje  moŜliwość  zmniejszenia  wynagrodze-
nia o kwotę stanowiącą róŜnicę  kwoty podatku  VAT  do zapłacenia  przez  wykonawcę ,
c)kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne  podmioty inwestycjami



– w takim  przypadku  zmiany  w umowie  zostaną ograniczone  do zmian  koniecznych
powodujących  uniknięcie  kolizji, a  wynagrodzenie  zostanie  ustalone z zachowaniem
zasady opisanej w SIWZ i ofercie wykonawcy,
d) zmiany  uzasadnione  okolicznościami, o których  mowa w art. 357 Kc z uwzględnie-
niem  faktu, Ŝe  za raŜącą  zostanie uznana strata w wysokości, o  której mowa w art. 397
Ksh.
3. Nie wymagają pisemnego aneksu do umowy następujące zmiany:

a)Wykonawca moŜe dokonywać zmiany kluczowych specjalistów, przedstawionych w
ofercie ,jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowe-
go kluczowego specjalistę,

b)Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kluczowych specjalistów  w nastę-
pujących przypadkach:
•śmierci, choroby lub zdarzeń losowych kluczowego specjalisty,
•nie wywiązywania się kluczowego specjalisty z obowiązków wynikających   z umo-

wy,
c)jeŜeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przy-

czyn niezaleŜnych od wykonawcy (np. rezygnacji itp.),
d)Zamawiający  moŜe  zaŜądać  od  wykonawcy zmiany  kluczowego  specjalisty,  jeŜeli

uzna, Ŝe kluczowy  specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z
umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić  kluczowego specjalistę zgodnie z Ŝą-
daniem Zamawiającego  w terminie  wskazanym we wniosku  Zamawiającego.  W
przypadku zmiany kluczowego specjalisty  nowy kluczowy specjalista musi spełniać
wymagania określone dla danego specjalisty.

4. Zmiana umowy nastąpić moŜe z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie  drugiej  stronie  propozycji  zmian  w  formie  pisemnej,  które  powinny
zawierać: 

1)opis zmiany,
2)uzasadnienie zmiany,
3)koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,
4)czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

5. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych
okoliczności  w  formie  opisowej  i  właściwie  umotywowanej  (protokół  wraz  z
uzasadnieniem)  przez powołaną  przez Zamawiającego komisję  techniczną,  w składzie
której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.

§ 16
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

1)  w  razie  wystąpienia  okoliczności  powodujących,  Ŝe  wykonanie  umowy  nie  leŜy  
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
Odstąpienie  od  umowy  w  tym  przypadku  moŜe  nastąpić  w  terminie  miesiąca  od
powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach,
2) gdy Wykonawca nie rozpoczął  realizacji  robót w terminie określonym w § 4  bez
uzasadnionych  przyczyn  lub  nie  kontynuuje  ich  pomimo  wezwania  przez
Zamawiającego złoŜonego na piśmie,
3) Wykonawca przerwał realizację  robót  bez uzasadnienia i  przerwa trwa dłuŜej niŜ
jeden miesiąc,
4) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów Inspektora Nadzoru,
5) Wykonawca wykonuje roboty w sposób niezgodny z umową i pomimo pisemnego
wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania.

2.  Odstąpienie  od umowy w przypadkach określonych w ust.  1  pkt  2  –  5  traktowane
będzie jako odstąpienia od umowy z wyłącznej winy Wykonawcy.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeŜeli Zamawiający odmawia bez



uzasadnionej  przyczyny  odbioru  robót  lub  bez  uzasadnienia  odmawia  podpisania
protokołu odbioru ostatecznego.
4.  Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  i  powinno  zawierać
szczegółowe uzasadnienie.
5.  W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  Strony  obciąŜają  następujące  obowiązki
szczegółowe:

-  w  terminie  7  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy  Wykonawca  przy  udziale
Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w
toku na dzień odstąpienia od umowy,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,

- Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń,
które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie
objętych niniejszą umową, jeŜeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezaleŜnych od
Wykonawcy,

-  Wykonawca zgłosi  do  dokonania  przez Zamawiającego  odbiór  robót  przerwanych
oraz robót zabezpieczających, jeŜeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za
które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6.  Zamawiający  ma  prawo  rozwiązać  umowę  jednostronnie  z  winy  wykonawcy,  w
przypadku stwierdzenia nienaleŜytego wykonania lub wykonywania przedmiotu umowy lub
jego  części  przez  wykonawcę.  Wystarczającym  udokumentowaniem  dla  rozwiązania
umowy będzie protokół zdarzeń nienaleŜytego wykonania spisany przez upowaŜnionych
przedstawicieli Zamawiającego i dostarczony wykonawcy.
7.  W  przypadku  stwierdzenia  nienaleŜytego  wykonania  lub  wykonywania  przedmiotu
umowy,  o  czym  mowa  w  ust.  6,  Zamawiający  wykona  uprzedzająco  następujące
czynności :
a)pisemne  wezwanie  wykonawcy  do  natychmiastowego  wykonania  lub  wykonywania
robót w sposób przewidziany w umowie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
b)w  przypadku  dalszego  nienaleŜytego  wykonania  lub  wykonywania  robót,  pomimo
pisemnego wezwania,  o którym mowa w ust.  7 pkt.  a),  sporządzony zostanie protokół
zdarzeń nienaleŜytego wykonania usługi.

§ 17

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień  publicznych,  Kodeksu cywilnego i  innych
obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych.

2.  Korespondencję  związaną  z  realizację  niniejszej  Umowy  naleŜy  kierować  do
Zamawiającego na adres:          

Gmina Zębowice

ul. I. Murka 2
46-048 Zębowice

Tel.: (77) 4216 076
Fax: (77) 4216 076 w. 36

3.  Strony  poddają  spory  wynikłe  na  tle  niniejszej  Umowy  rozstrzygnięciu  Sądu
Powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

 4. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:



a)specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
b) oferta Wykonawcy,
c) harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania, odebrania i rozliczenia robót. 

5. Umowę  niniejszą  sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
kaŜdej ze Stron.

6. Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem jej podpisania.

       Zamawiaj ący:                                           Wykona wca:


