
1. Zamawiający : 

Gmina Janów 

Ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów 

NIP 949-21-92-090, tel. 34 3278048, faks 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl  adres strony 

internetowej: www.janow.pl   

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami : Jarosław Zasuo   

2.  Informacje szczegółowe: 

2.1 Przedmiot zamówienia : 

Przedmiotem zamówienia jest „Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w 

Janowie dla potrzeb przedszkola”. 

2.2 Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem oraz podstawy wykluczenia:  

Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Janowie dla potrzeb 

przedszkola. 

W przedmiotowym opracowaniu nie przewiduje się żadnej ingerencji w konstrukcję budynku, poza 

wymianą stolarki drzwiowej w obiekcie, częściowym dostawieniu nowych ścianek działowych ( 

wykonanie podziału pomieszczeo dla obecnych potrzeb), częściowej wymianie istniejących podłoży i 

posadzek w obiekcie i do realizacji – rozbudowy - instalacji wod-kan., elektrycznej i CO, jak i wentylacji, 

zgodnie z opisem niniejszego opracowania. W obiekcie należy wykonad uzupełnienie tynków i 

położenie nowych wraz z powłokami malarskimi.  

W sanitariatach wykonad obłożenie ścian płytkami szkliwionymi do wysokości 2 mb., od poziomu 

posadzki na klej, ścianki działowe pomiędzy kabinowe i kabinowe wykonad z płyt laminowanych o 

wysokości 2.0 mb., od poziomu posadzki z prześwitem od posadzki 15 cm.  

jak i w rejonie lokalizacji kuchni i zlewozmywaków należy wykonad lamperie olejne do wysokości 1.5 

mb., od posadzki.  

Należy zmodyfikowad stolarkę okienno-drzwiową zgodnie ze szczegółami na rysunkach opracowania.  

Komunikacja wewnętrzna budynku jak i zewnętrzna pozostaje bez zmian. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje projekt budowlany, przedmiar robót, 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

Przekazane przez zamawiającego przedmiary robót stanowią jedynie opis przedmiotu zamówienia, 

są elementem pomocniczym, a nie podstawą wyceny prac budowlanych, mają na celu ułatwid 

Wykonawcy sporządzenie oferty. 

2.3. Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia. 

2.4. Wykonawca zobowiązany jest wykonad i przedłożyd szczegółowy kosztorys ofertowy w ciągu 5 

dni od podpisania umowy, 

2.5. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na 

wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 3 lata . Gwarancja jakości obowiązuje od 

chwili odbioru koocowego robót 

2.6. Zamawiający wymaga posiadania odpowiedniego doświadczenia przy wykonaniu robót w 

zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wykazad, 

że w ostatnich 5 latach przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą, na budowie, 

przebudowie lub remoncie budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności 

publicznej (zdefiniowanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie – j.t. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1422) o wartości robót min. 50.000,00 zł  (potwierdzone dokumentami że roboty te zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz, że zostały prawidłowo ukooczone). 

2.7. Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę kierowania prowadzonymi robotami przez 

kierownika budowy. 
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Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli wykaże, że dysponuje 

osobami, które zapewnią kierowanie budową i robotami tj. 

 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowanie robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeo 

Kierownik budowy powinien posiadad uprawnienia budowlane bez ograniczeo zgodnie z ustawą z dnia 

07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jt. Dz. U. z 2016 poz. 290) oraz rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (jt. Dz. U z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywad osoby, których odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną 

stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w paostwach członkowskich Unii Europejskiej (jt. Dz.U. z 2016, poz. 65). 

2.8 Z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:   

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

- pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. (oświadczenie stanowi Zał. nr 5) 

 

2.9. Dokumentacja ( Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, przedmiar robót, Projekt 

budowlany załączniki do zapytania ofertowego oraz wzór umowy - znajdują się w siedzibie Urzędu 

Gminy Janów ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów oraz na stronie internetowej : bip.janow.pl 

2.10. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją 

odpowiedzialnośd i ryzyko, wszystkie dodatkowe informacje , które mogą byd konieczne do 

przygotowanie oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia. Termin dokonania wizji 

lokalnej należy uzgodnid z Zamawiającym. 

2.11. Zamawiający zastrzega, aby Wykonawca na etapie ubiegania się o udzielenia zamówienia jak 

również w jego realizacji nie zatrudniał i nie współpracował z pracownikami Zamawiającego w sposób, 

w którym zachodziłoby podejrzenie o naruszenie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 

2003r Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami). 

2.12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia zgodnie z 

obowiązującym prawem. 

 

2.13. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe podczas prowadzenia 

prac remontowych. 

 

3. Termin wykonania zamówienia: 



Zamawiający wymaga , aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w nieprzekraczalnym 

terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 21.08.2017r. 

4. Wykaz dokumentów i oświadczeo jakie powinni złożyd Wykonawcy składający ofertę w 

niniejszym postępowaniu: 

a) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę. Wykonawca składa Formularz 

ofertowy na całe przedsięwzięcie budowlane. (Załącznik nr 1 ). (W przypadku wspólnego ubiegania się 

dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, dokument należy złożyd wspólnie). 

b)Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

c) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 

ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 

wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukooczone 

Zał. Nr 2 

d) Wykaz osób, z którego wynikad będzie dysponowanie lub możliwośd dysponowania  co najmniej 

jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo 

budowlane z 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeo (Załącznik nr 3 ) 

e) Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania (zał. nr 5 ) 

 

W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonanie prac przez podwykonawców zobowiązany jest 

wskazad w ofercie zakres i wartośd tych prac. 

5. Sposób przygotowania oferty. 

5.1 Wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę i zaproponowad tylko jedną cenę. Złożenie przez 

Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe spowoduje jej 

odrzucenie. Ofertę oraz wszystkie wymagane załączniki należy sporządzid w formie pisemnej, w 

języku polskim, w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub 

nieścieralnym atramentem). Uprawnienie do podpisania oferty lub/i poświadczenia za zgodnośd z 

oryginałem powinno wynikad z treści dokumentów załączonych do oferty. Jeżeli Wykonawca 

składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, Zamawiający , pod rygorem odrzucenia 

oferty, wymaga załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo należy 

dołączyd w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodnośd z oryginałem notarialnie. 

5.2 Oferta powinna zawierad: 

a) Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 . 

b) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami – pkt.4. 

5.3 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez wykonawcę. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i 

złożeniem oferty. 

5.4 Wszystkie wymagane od wykonawców dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia powinny 

przedstawiad aktualny stan faktyczny i prawny na dzieo otwarcia ofert. 

5.5 Wszystkie strony oferty muszą byd podpisane przez wykonawcę lub upoważnionego 

przedstawiciela wykonawcy i kolejno ponumerowane. 

5.6. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny byd podpisane przez osobę/(y) 

podpisującą/(e) ofertę. Poprawki mogą byd dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego 

zapisu i wstawienie poprawnego. 



5.7 Wymagane w Zapytaniu ofertowym dokumenty winny byd złożone w formie oryginałów lub kopii 

poświadczonych za zgodnośd z oryginałem przez wykonawcę. 

5.8 . Wykonawca może wycofad złożoną ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

5.9. Ofertę należy umieścid w zabezpieczonej kopercie opatrzonej adnotacją : 

Oferta na: 

„Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Janowie dla potrzeb 

przedszkola”. Proszę nie otwierad przed 04.07.2017r. godz. 09.30  oraz dodatkowo dokładny 

adres i miejsce złożenia oferty, tj.  

Urząd Gminy Janów ul. Częstochowska 1 , 42-253 Janów pok. nr 1 ( sekretariat) 

5.10 W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem ofertowym mają zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

5.11 Wykonawca powinien zdobyd wszelkie informacje, które mogą byd konieczne do przygotowania 

oferty i podpisania umowy. 

5.12 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6. Opis sposobu obliczenia ceny oraz okresu gwarancji 

Obowiązującym wynagrodzeniem w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe, o 

którym mowa w art. 632  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 

93 z późniejszymi zmianami): 

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o  wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie  nie może żądad 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia  umowy nie można było przewidzied 

rozmiaru lub kosztów prac. 

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzied, wykonanie dzieła 

groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyd ryczałt lub rozwiązad 

umowę. 

W związku z powyższym cena oferty musi zawierad wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej,  jak również w niej nie ujęte z powodu 

wad dokumentacji projektowej wynikających z jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub 

stanem faktycznym, a bez których nie można wykonad zamówienia. 

Przedmiary robót które są załączone do Zapytania ofertowego są orientacyjne i stanowią materiał 

pomocniczy do ustalenia ceny składanej oferty i mają stanowid jedynie ułatwienie do sporządzenia 

przez Wykonawcę własnych przedmiarów oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.  

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia powykonawczego, z wyjątkiem wytrącenia kosztu robót 

zaniechanych i niewykonanych oraz rozliczenia robót dodatkowych potwierdzonych protokołem 

konieczności przez Inspektora Nadzoru. 

W przypadku wytrącenia kosztu robót zaniechanych i niewykonanych ich wartośd zostanie określona w 

oparciu o złożony kosztorys ofertowy Wykonawcy. 

1. Cenę oferty należy podad w złotych polskich w formularzu „FORMULARZ OFERTOWY” 

(Załącznik Nr 1 ) – w kwocie brutto z wyodrębnieniem wartości podatku VAT. Cena oferty musi 

obejmowad wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 

2. Cena oferty musi byd podana w PLN cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku i słownie, z 

wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 

4. Cena oferty może byd tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen. 

5. Cena oferty nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 

6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w 

projekcie umowy (Załącznik nr 4 ). 

7. Wymagany okres gwarancji – 36 miesięcy.  

8. Okres związania ofertą 30 dni. 

9.  Podana cena oferty powinna gwarantowad pełną realizację zamówienia. 



10. Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia 

przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.  

Zabezpieczenie może byd wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach:  

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 

2014 r., poz. 1804 ze zm.). 

f) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Paostwa 

lub jednostkę samorządu terytorialnego.  

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacid na rachunek Zamawiającego: 49 8591 0007 0330 

0925 0228 0010 

7. Kryterium oraz ocena ofert . 

Cena, kryterium wagowe 100% 

Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom niniejszego 

zapytania ofertowego. 

8. Miejsce i termin złożenia oferty 

Ofertę należy złożyd w siedzibie Urzędu Gminy Janów ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów do dnia 

04.07.2017r. do godz. 09.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy 

Janów ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów (sala konferencyjna) w dniu 04.07.2017r. o godz. 09.30  

9. Zakooczenie postępowania : 

1. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w oparciu o kryteria wskazane w pkt.7 zapytania 

ofertowego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do składania wyjaśnieo 

dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, jak również do poprawiania w 

ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich. 

3. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z uwzględnieniem zapisów zawartych w 

zapytaniu ofertowym i ofercie. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany w umowie w przypadku 

zaistnienia trudnych do przewidzenia okoliczności faktycznych i prawnych mających wpływ na 

wykonanie przedmiotu umowy, a mających takie znaczenie dla przedmiotu umowy, że 

potrzeba dokonanej zmiany umowy ma na celu wykonanie zadania, przy zachowaniu 

słusznego interesu Stron umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zaakceptowania warunków 

umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do : dokonania czynności wstrzymujących postępowanie 

w każdym czasie i na każdym etapie , 

 Załączniki: 

1. Projekt techniczny. 

2. Przedmiar robót. 

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

 

 



Załącznik nr 1 do specyfikacji 

 

 

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

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa firmy:…………………………………………...……..………………………………….……………… 

Siedziba firmy:……………………………………………………..…………………………………………… 

nr telefonu oraz nr fax:……………………………………….………………………………………….………. 

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

nr NIP:…………………………………………………….……………………………………………………... 

nr REGON:…………………………………………………….….……………………………………………... 

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców; w przypadku składania oferty przez 

podmioty występujące wspólnie podad nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia  i załączyd do oferty pełnomocnictwo 

zgodne z art. 23  ust. 2 Pzp). 

Dane dotyczące Pełnomocnika (o ile dotyczy): 

Nazwa firmy/imię i nazwisko………………………………………………………………… 

Adres…………………………………………………………………………………………. 

nr telefonu oraz nr fax:……………………………………………………………………….. 

e-mail…………………………………………………………………………………………. 

(nazwa (firma) lub imię i nazwisko, dokładny adres Pełnomocnika) 

Formularz  OFERTA 

Nawiązując do zapytania ofertowego na „Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły 

Podstawowej w Janowie dla potrzeb przedszkola”  

1. Oferujemy wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia na następujących zasadach: 

Cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ........................................................... zł 

słownie złotych: ................................................................................................... 

w tym podatek VAT 23 % w wysokości: ................................................................... zł 

słownie złotych: ................................................................................................... 

cena netto w wysokości: ........................................................................................  zł 

słownie złotych: ................................................................................................... 

zgodnie z poniższą  tabelą cen  poszczególnych elementów robót :  

 



Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Janowie dla potrzeb 

przedszkola. 

1. Roboty demontażowe  

2. Roboty adaptacyjne  

3. Instalacje elektryczne wewn.  

4. Oprawy Oświetleniowe  

5. Prace kontrolno-pomiarowe  

6. Instalacja wody  

7. Instalacja kanalizacji sanitarnej  

8. Instalacja ogrzewania  

9. Wentylacja  

10. Roboty demontażowe  

 Razem netto  

 Razem brutto  

2. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w 

zapytaniu ofertowym 

3. Oferujemy 36 miesięczny okres gwarancji 

4. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone, przez 

Zamawiającego w zapytaniu ofertowym w pkt. 2 W załączeniu przedkładamy: 1) „Wykaz 

zrealizowanych robót spełniających wymagania, o których mowa  w punkcie 2.6 zapytania 

ofertowego” - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego; 2) „Wykaz 

osób, którymi Wykonawca dysponuje, spełniających wymagania  określone w pkt 2.7 zapytania 

ofertowego - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

5. Oświadczamy, że dysponujemy osobami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, 

zgodnie z wymogami zawartymi w punkcie 2.7 zapytania ofertowego. 

a) funkcję kierownika budowy będzie pełnił .................................................................. .  Posiada on 

(ona) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

bez ograniczeo, nr uprawnieo …………….wydane dnia .................. przez 

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

6. W przypadku wyboru naszej firmy do realizacji przedmiotu zamówienia, przed podpisaniem umowy 

złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze 

umowy, w formie …...................................................................... 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeo 

oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia, w tym:  

a) zapoznaliśmy się i szczegółowo przeanalizowaliśmy dokumentację projektową, przedmiary robót 

oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu 

ofertowym. 



9. Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy został  przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych 

warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Oświadczamy, że zdajemy sobie 

sprawę, że obowiązującym wynagrodzeniem jest  wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 

kc.  

10. Oświadczamy, że w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy sporządzimy i złożymy 

Zamawiającemu kosztorys („kosztorys ofertowy”) opracowany metodą kalkulacji szczegółowej. 

Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczególnych elementów, jak również cena całkowita będzie 

zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej.     

11 Informujemy, że: 

*  zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części  zamówienia: 

a) wykonanie części dotyczącej .......................... firmie …............... z siedzibą w ….................. . 

*  nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom  wykonania żadnej części zamówienia. 

* Niepotrzebne skreślić 

 

 

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

Czytelny podpis lub podpis i pieczątka osoby (osób) 

upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy 

 



Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 
 

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

spełniających wymagania określone w pkt. 2.6 

zapytania ofertowego 
 

Nazwa wykonawcy składającego ofertę: ............................................................................. 

Adres wykonawcy składającego ofertę: .............................................................................. 

tel. ..................................... faks ................................... e-mail ..................................... 
 

 

Lp. 

Nazwa  

i lokalizacja 

budowy 

Opis i zakres 

wykonywanych 

robót 

Data rozpoczęcia 

i zakończenia 

realizacji robót 

(d-m-r) 

Wartość brutto 

zrealizowanych robót 

budowlanych 

Nazwa i adres  

wykonawcy robót 

Zamawiający  

(nazwa, adres, 

telefon) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Podpisy osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 

w imieniu wykonawcy 

 

 

 

 



   Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

WYKAZ OSÓB, 

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających 

wymagania określone w punkcie 2.7 zapytania ofertowego. 

Nazwa wykonawcy składającego ofertę: ............................................................................. 

Adres wykonawcy składającego ofertę: .............................................................................. 

tel. ..................................... faks ................................... e-mail ..................................... 

Rodzaj specjalności 

 
Imię i nazwisko osoby, 

która będzie pełnić odpowiednią funkcję  
wraz z informacją  o podstawie 

do dysponowania osobą* 
(należy wpisać podstawę dysponowania 
osobą, np.: umowa o pracę, umowa 

zlecenie, umowa  
o dzieło, zobowiązanie innych 
podmiotów do oddania osoby 

do dyspozycji wykonawcy) 

 

Numer uprawnień budowlanych wraz z 
ich szczegółowym zakresem,  

data wydania uprawnień,  
nazwa organu, który je wydał 

 
lub kopia uprawnień 

 

 
KIEROWNIK BUDOWY 

 

 
 

Konstrukcyjno – 
budowlana  

  
 

 

 

 

UWAGA*: 

W przypadku, gdy wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia 

innych podmiotów, zobowiązany  jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie nimi 

dysponował, tj. musi przedstawić pisemne, tzn. w oryginale, zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

niniejszego zamówienia.  

Z wypełnionego przez wykonawcę powyższego załącznika musi wyraźnie i jednoznacznie 

wynikać spełnianie warunku, określonego w punkcie 2.7 zapytania ofertowego. 

 

        

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

...... 
Podpisy osób uprawnionych do składania  

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Zał. 4 do zapytania ofertowego 

 

UMOWA Nr ……………………. 

 

 
 

Zawarta w dniu ……………….. w Janowie pomiędzy:  

Gmina Janów 

z siedzibą w Janowie ul. Częstochowska 1 

NIP 949-21-92-090 REGON 151397948 

zwanym dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez: 

Joanna Ścigaj – Wójt Gminy Janów  

przy kontrasygnacie 

Małgorzata Laskowska – Skarbnik 

a 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

 

NIP …………………. REGON ……………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą" , reprezentowanym przez: 
 

1. …………………………………… 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zapytania ofertowego rozstrzygniętego w dniu 

……………………… 

 

§1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. 

„Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Janowie dla 

potrzeb przedszkola”  

 

2. Roboty zostaną wykonane według załączonej dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zapytania ofertowego. 

Dokumenty te stanowią integralną część umowy. 

§2 

 

l. Strony ustalają następujące terminy realizacji inwestycji: 

-rozpoczęcie: W dniu następnym po podpisaniu umowy 

-zakończenie: 21.08.2017r.   

 

§3 

l. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w dniu podpisania umowy. 

 

§4 

 

l. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zatwierdzoną do 

realizacji dokumentacją techniczną, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy w l 

egzemplarzu, w terminie do dnia: po podpisaniu umowy. 

 

§5 

 



1.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 

5 dni od daty podpisania umowy kosztorysu z podziałem na poszczególne elementy 

zamówienia, opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod 

kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867).  

2. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten 

będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

odstąpienia od umowy. 

§6 

 

l. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: 

Inspektor nadzoru w osobie: ………………………….. 

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ………………………… 

Uprawnienia budowlane  w specjalności: ………………………………………… 
 

3.Inspektor nadzoru oraz kierownik budowy działa w granicach umocowania określonego 

przepisami ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290). 

§7 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania projektu budowlanego, 

dziennika budowy, terenu budowy oraz wskazania miejsca poboru wody i energii elektrycznej 

w terminie do: po podpisaniu umowy 

2.Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do 

chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 
 

§8 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z : 

- obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań 

technicznych 

- dokumentacją techniczną, 

- ze złożoną ofertą,  

- z zapytaniem ofertowym, 

- zasadami sztuki budowlanej 

2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny 

wpływ na tok realizacji przedmiotu umowy, jakość robót, opóźnienia planowanej daty 

zakończenia robót. 

3. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 

- urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla 

potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, oznakowania terenu budowy 

- wykonania niezbędnych badań i prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie 

zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających 

- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy i przekazania go do użytku 

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

przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i 

zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

5.Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie 

nadzoru wykonawczego. 

6.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo 

robót wykonywanych przez podwykonawców. 

7. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy. 



 

8.Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu 

państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych 

ustawą.- Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą 

ustawą. 

10. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy  

i przekazać go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 

11. Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy. 

 

§9 
 

1.Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą 

zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, 

w związku z określonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych. Wykonawca 

zapewni następujące polisy ubezpieczeniowe: 

- ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robót, materiałów, sprzętu budowlanego podczas 

budowy w wysokości 100.000,00 PLN 

- ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego 

działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w wysokości 100 000 PLN 

- ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub 

niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do osób uprawnionych do przebywania na terenie 

budowy w wysokości 100 000 PLN na jeden wypadek z nieograniczoną liczbą zdarzeń 

2. Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu na jego żądanie właściwe polisy. 

3. W
 
przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia, Zamawiający 

dokona ubezpieczenia budowy na koszt Wykonawcy. 
 

§10 

 

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

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. l powinny odpowiadać, co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym 

w art. 10 ustawy - Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz projektu. 

3. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

4. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy to 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. 

 

§11 

 

l . Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony 

ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego,  

w wysokości:  

kwota netto: ……………….. zł 

słownie: …………………………………………………………………………………… 

podatek VAT ……………… zł 

kwota brutto: ……………......... zł 

słownie : ………………………………………………………………………………… 

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty 

niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentacji 

projektowej, jak również w niej nieujęte z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej 

niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można 



wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

3.Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie może ulec 

zmianie poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 5,6 niniejszego paragrafu.  

Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi 

koszty:  

 podatku VAT,  

 zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy,  

 utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, 

dozorowanie budowy),  

 związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót,  

 wszelkich robót przygotowawczych, ewentualnych robót rozbiórkowych, 

wykończeniowych, odtworzeniowych, porządkowych,  

 wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki,  

 wykonania niezbędnych rusztowań,  

 planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

 płatnych prób, badań, pomiarów i odbiorów technicznych,  

 ubezpieczenia budowy na czas realizacji,  

 doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i innych czynności niezbędnych 

do wykonania przedmiotu zamówienia, 

5. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, strony umowy zobowiązują się 

do podpisania aneksu do umowy, regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto 

umowy. 

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia powykonawczego, z wyjątkiem wytrącenia 

kosztu robót zaniechanych i niewykonanych oraz rozliczenia robót dodatkowych 

potwierdzonych protokołem konieczności przez Inspektora Nadzoru. 

7. W przypadku wytrącenia kosztu robót zaniechanych i niewykonanych ich wartość 

zostanie określona w oparciu o złożony kosztorys ofertowy Wykonawcy. 

 

§12 

 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturą 

końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót. 

 

2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi protokół 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

§13 

 

l .Ustala się następujące terminy płatności faktur; 

 

- faktura końcowa - w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia. 

 

2.Do faktury Wykonawca dołączy dokumenty stanowiące podstawę ich wystawienia,  

o których mowa w § 12 pkt 2. 



3. Zapłata należności z faktur nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w Banku 

…………………………………………………………… 

Nr konta: ………………………………………………… 

 

§14 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonywanie robót objętych przedmiotem umowy 

podwykonawcom w części. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania prac realizowanych przez 

podwykonawców. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, zaniechanie działania, uchybienia i 

zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub 

zaniechania jego własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania 

usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy 

przez swoje zaniechanie lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg. 

4. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

projekt umowy z podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu 

przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa powyżej, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub 

zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy przez Wykonawcę z 

podwykonawcą. 

5. Umowa wskazana w ust. 4 powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

6. Za roboty wykonane przez podwykonawców płatności realizować będzie Wykonawca. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za powyższe roboty po przedstawieniu przez niego 

prawidłowo wystawionej faktury z dołączonym pisemnym oświadczeniem podwykonawcy, 

wystawionym najpóźniej z datą wystawienia faktury przez Wykonawcę o otrzymaniu kwot 

należnych mu z tytułu umowy z Wykonawcą. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania części wynagrodzenia umownego 

Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej wartości wykonanych 

przez podwykonawcę robót w przypadku niedostarczenia oświadczeń o których mowa w ust. 7. 

9. Jeżeli z oświadczenia wynikać będzie, że Wykonawca zapłacił podwykonawcy tylko część 

przysługujących mu należności, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania 

wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury w części 

odpowiadającej nierozliczone wartości robót wykonanych przez podwykonawcę. 

10.Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy za wskazane roboty nie może być 

późniejszy niż zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego za te roboty określony w niniejszej 

umowie. 

11.Wszystkie koszty, w tym odsetki za zwłokę, powstałe w związku z brakiem terminowej 

zapłaty na rzecz podwykonawcy obciążają Wykonawcę. 

 

§15 

 

1. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy, wniesie zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w kwocie ………………….. zł co stanowi 5% ceny całkowitej 

wynagrodzenia ustalonego w §11 pkt l w jednej z następujących form: 

- pieniądzu 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym: 

- gwarancjach bankowych: 

- gwarancjach ubezpieczeniowych: 



- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z 

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 

2007 r. Nr 42, poz. 275). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i 

płatne na pierwsze żądanie. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

4.Gwarancja bankowa stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót oraz 

służy do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 

5. 70% zabezpieczenia, gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, zostanie 

zwolniona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

Pozostała część zabezpieczenia tj. 30% zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu gwarancyjnego. 

§ 16 

 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są niżej wymienione 

kary umowne. 

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

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości 

0.2% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki, za zwłokę w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie 

wad, za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 20 % 

wynagrodzenia umownego, 

Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za 

każdy dzień zwłoki, za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,2% za każdy dzień 

zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony. 

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500,00 złotych za 

każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany; 

-  za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię 

umowy lub jej zmiany; 

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 500 zł. za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty 

do dnia zapłaty; 

- za brak zapłaty należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia w 

wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia za każde dokonanie przez Zamawiającego 

bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców ; 

- za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo  

w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 1 

000,00 złotych w odniesieniu do każdej umowy; 

-  za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego 

podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca 

skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 2% 

ceny ofertowej brutto, 

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, 

Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej. 

 



§17 

 

l. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika robót i 

potwierdzeniu gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu następujące dokumenty: 

- protokóły odbiorów technicznych, atesty, gwarancje 

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta 

- dziennik budowy 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, 

warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami 

- protokóły badań i sprawdzeń 

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni 

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

Wykonawcę. 

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych 

wad stwierdzonych przy odbiorze. 

4. Zamawiający dokona w terminie 7 dni odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru wpisem do Dziennika Budowy. 

 

§ 18 

 

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na roboty objęte niniejszą 

umową. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. 

2. Na urządzenia zakupione przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z 

gwarancją, jaką dają ich producenci. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek 

powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 7 dni, jeżeli będzie to 

możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony. 

 

§19 

 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną 

na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Na mocy ustawy o zamówieniach publicznych niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem 

nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień 

do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby 

zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W szczególności Zamawiający ustanawia następujące 

warunki umożliwiające zmianę treści umowy: 

- wystąpienie warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub 

uniemożliwiają prowadzenie robót w umówiony sposób, 

- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności, 

- wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej - termin umowny może zostać 

wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej 
- wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych, od których zależy wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 



Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje: 

- możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych, 

- możliwość zmiany Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy, 

- zmianę ceny w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku 

strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy regulującego wysokość 

podatku VAT i ceny brutto umowy. 

 

§20 

 

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego, stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

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

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy. Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 

odstąpienia 

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, która odstąpiła od umowy 

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na 

realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych 

robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 

niezależnych od niego 

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy. 

zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów 

poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń 

przeznaczonych na realizację przedmiotu urnowa, oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy. 

6. W przypadku nie wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 4 w określonym tam 

terminie albo na wezwanie Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego 

dokonania powyższych czynności. 

 

§21 
 

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony 

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają 

rozstrzyganiu przez właściwy Sąd. 
 

 



§22 
 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 

egzemplarze dla Zamawiającego, l egz. dla Wykonawcy. 
 

WYKONAWCA :   ZAMAWIAJĄCY:



Załącznik nr 5  

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZESŁANEK DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

W imieniu wykonawcy oświadczam, iż pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą 

……………………………………………(nazwa wykonawcy)………………………. nie istnieją powiązania kapitałowe 

lub osobowe. 

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:   

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

- pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

………………………………       ………………………………… 

Miejscowośd, data       podpis osoby/osób 

uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy 

 


