
 
 Załącznik Nr 1                
 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
 
Dane dotyczące wykonawcy 
 
Nazwa: ................................................ 
   
Siedziba: ................................................  
   
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Strona internetowa:  ................................................   
 Numer telefonu:  ……........................................   
Numer faksu:   ……. ......................................  
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:   ................................................  
 
Dane dotyczące zamawiającego 
 Gmina Lipnik  
Lipnik 20 
27-540 Lipnik  
www.bip.lipnik.pl   
inwestycje@lipnik.pl   
Godziny urzędowania  7.15 do 15.15  
 
Zobowiązania wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na 
 
Rozbudowy istniejącego budynku administracyjno-biurowego o klatkę schodową oraz zmiana sposobu 
uŜytkowania obiektu w części piętra z przeznaczeniem na punkt przedszkolny 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną we Włostowie gm. Lipnik. 

 
Numer sprawy:  ZNAK: ZP 271. 10.2012 
oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia za cenę: 
 
Cena oferty 
 
cena brutto..........................................................................................................zł 
(słownie: ...............................................................................................................) 
 
 
Oświadczam, Ŝe: 
 
 [x]   Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: …………………….   
 [x]   Termin płatności:.......... dni   
 [x]   Okres gwarancji (wyraŜony w liczbie miesięcy):.............  
 [x]   Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni  
- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... .......... 
.................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................... 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........  
- załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........    
 



  
[x]  Inne 
 
Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
 
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 
umowy: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... 
.......... ..........  zakres odpowiedzialności 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... 
.......... ..........  zakres odpowiedzialności 
 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 
 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
- do zawarcia umowy 
 
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
1. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 
wnosimy Ŝadnych zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania 
oferty. 
2. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
3. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości: 
....................................., w formie: ........................................... 
4. Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium:………………………..….   
5. Oświadczamy, Ŝe załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
postanowienia umowy / wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeŜeń i 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
 
Dokumenty 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  



 
ZastrzeŜenie wykonawcy 
 
NiŜej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Inne informacje wykonawcy:  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
 
 
* niepotrzebne skreślić 



 
Załącznik Nr 2 
 
 
 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
  
Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w 
specyfikacji istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności:  
 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  
2) posiadania wiedzy i doświadczenia  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 
 
 
Na potwierdzenie spełnienia wyŜej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie 
dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
 



 
 
Załącznik nr 3 
 
 
OŚWIADCZENIE  O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
Oświadczamy, Ŝe w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do 
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa 
zamówień publicznych w szczególności: 
1) Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub 
wykonując je nienaleŜycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania. 
2) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono 
upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu 
zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ ten nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 
3) Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych 
prawem zwolnienia, odroczenia, rozłoŜenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w 
całości wykonania decyzji właściwego organu. 
4) osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8 nie zostały prawomocnie skazane 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 albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 
5) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o 
zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary. 
 
Na potwierdzenie spełnienia wyŜej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie 
dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
 



 
Załącznik Nr 4 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................ 
 
Miejscowość ..............................................   Data ....................... 
 
 
WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI DYSPONUJE LUB B ĘDZIE DYSPONOWAŁ 
WYKONAWCA I KTÓRE B ĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU 
ZAMÓWIENIA 
 
Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe 
zakresu wykonywanych przez nie czynności  
 
  
 
Lp Imię i nazwisko/Nazwa 

podmiotu 
Tel. kontaktowe, 

fax 
Kwalifikacje / 
Wykształcenie 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 
     
     
     
     
       
 
 
* Wypełnić, jeŜeli zakres przedmiotu wymaga posiadania przygotowania zawodowego 
/uprawnień.  
 
Do wykazu naleŜy dołączyć: 
1) pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania 
zamówienia, jeŜeli wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 
2) dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień.  
 
 
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 



Załącznik nr  5 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................ 
 
Miejscowość ..............................................   Data ....................... 
 
 
OŚWIADCZENIE  
 
śE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, 
POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA 
 
 
 
Oświadczam, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności osoby wskazane w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania 
przedmiotu niniejszego postępowania. 
 
 
 
 
 
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
 



Załącznik Nr  6 
UMOWA      /2012 r. 

 
Zawarta w dniu  …………….2012 r. pomiędzy Gminą Lipnik  reprezentowaną przez  Wójta 
Gminy Lipnik: 

 
1.  Józef Bulira               Wójt Gminy Lipnik 
 
zwanym dalej „Zamawiającym” z jednej strony a : 
 
reprezentowanym przez : 
 
 
zwanym dalej „Wykonawcą” z drugiej strony o  następującej treści : 
 

§ 1. 
 
1. W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w  trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający powierza a 
Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie  
 
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje : 
 
 
Całość materiałów zabezpiecza Wykonawca.  
Oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

 

3. Szczegółowy zakres robót zawarty  jest w przedmiarze robót, dokumentacji technicznej 
oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją 
techniczną, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami w 
szczególności techniczno - budowlanymi oraz normami. 
 
 

§ 2. 
Ustala się następujące terminy przedmiotu umowy : 
- rozpoczęcia robót  ……...2012 r. 
- zakończenia robót 31.10.2012 r. 

 
§ 3. 

1. Obowiązującą  formą wynagrodzenia  za wykonanie całego przedmiotu zamówienia jest 
wynagrodzenie  ryczałtowe. 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 ustala się na kwotę  …………zł łącznie  
z podatkiem VAT / słownie: ……………….. brutto) 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 moŜe ulec zmianie na zasadach określonych w §19  
niniejszej umowy. 
 

 
§ 4. 

 
Do obowiązków Zamawiającego naleŜy : 
 
 1) przekazanie w terminie do …………….2012 terenu budowy 

 



§ 5. 
 

Z ramienia Zamawiającego nadzór inwestorski pełnić będzie : 
…………………………………………… 
który działał będzie w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 
1994 roku Prawo Budowlane 

 
§ 6. 

 
Kierownikiem budowy wyznaczonym przez Wykonawcę  będzie : 
……………………………………………………………………. 

 
§ 7. 

 
Wykonawca jest obowiązany wykonać roboty nie objęte umową, jeŜeli są one niezbędne ze 
względu  na niebezpieczeństwo lub awarię. Podstawę do podjęcia tych robót stanowi wpis do 
dziennika budowy inspektora nadzoru lub przedstawiciela nadzoru budowlanego. 
JeŜeli w toku robót lub w trakcie odbioru końcowego zaistnieje konieczność przeprowadzenia 
prac nie objętych dokumentacją przetargową, Wykonawca przyjmuje te roboty do wykonania 
na dodatkowe zlecenie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki przy zachowaniu tych samych 
norm, parametrów technicznych i standardów 
Zamawiający nie pokrywa kosztów robót dodatkowych wynikłych z winy Wykonawcy. 
 

§ 8. 
 

1. Wykonawca  zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych,  osobiście. 
2. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się moŜe 

za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 647 1KC. 
 
3. Materiały uŜyte do wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy powinny odpowiadać 
co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
określonym w ustawie Prawo budowlane i innych obowiązujących przepisach w tym zakresie,  
wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu i dokumentacji 
technicznej 
4. Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów: atesty, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z 
Polską Normą lub aprobatę techniczną. 

 

§ 9. 

1. Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie płatne po  zakończeniu i odebraniu robót.   
2. Podstawą do wystawienia faktury za wykonane roboty  będzie protokół końcowego 

odbioru zadania podpisany przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i inne osoby  
biorące udział w odbiorze reprezentujące Wykonawcę i Zamawiającego. 

 
3. Ustala się termin zapłaty faktury  końcowej wystawionej przez Wykonawcę w ciągu 30 

dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz z dokumentami 
rozliczeniowymi. 

4. Regulowanie naleŜności będzie następować  z konta  Zamawiającego na konto 
Wykonawcy  

5. JeŜeli Wykonawca korzystał będzie z usług podwykonawców, to Zamawiający ureguluje 
Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane przez podwykonawców po złoŜeniu 
przez nich oświadczenia, iŜ Wykonawca uregulował wobec nich zobowiązania za prace 
które wykonali. Oświadczenie podwykonawców będzie wykonawca załączał do faktury 
końcowej przedkładanej Zamawiającemu. 



 
§ 10. 

1. Dla zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy,  Wykonawca wnosi zabezpieczenie w 
wysokości  5 %   kwoty  umowy ( § 3 ust.2)   ……………  (słownie: ………………..) 

2. Wykonawca w dniu podpisania umowy wniósł zabezpieczenie w wysokości 
…………………………………. 

3. Zmiany formy zabezpieczenia naleŜytego wykonania  umowy mogą być dokonywane z 
zachowaniem ciągłości  i  bez  zmniejszania jego wysokości. 

4. Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70 % wysokości  zabezpieczenia nastąpi w terminie 
30 dni od dnia wykonania i uznania za naleŜycie wykonany przedmiot umowy bez 
zastrzeŜeń przez  Zamawiającego. 

5. Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu   rękojmi za wady 
lub   gwarancji jakości. 

6. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie o którym mowa 
wyŜej, które będzie zdeponowane u Zamawiającego i stanowi integralną  część niniejszej 
umowy.  

 
7. Zabezpieczenia podlegające zwolnieniu ulegają zmniejszeniu w szczególności z tytułu 

potrąceń za złą jakość robót, nie dotrzymanie terminy realizacji umów, nakładów 
poniesionych na   usunięcie wad jeŜeli nie dokonał tego Wykonawca robót.    

 
§ 11 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o 

stan  techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. 
2. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa   
     nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z    
     prowadzonymi robotami, w tym takŜe i ruchem pojazdów mechanicznych. 
3. 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 oraz od odpowiedzialności cywilnej o której mowa w ust 2. 

4. Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed 
podpisaniem umowy. Okres trwania polisy nie moŜe być krótszy od okresu związania z 
umową.   

§ 12 
1. Strony postanawiają, Ŝe za nienaleŜyte wykonanie przedmiotu umowy będą naliczane  kary   
     umowne w następujących wypadkach i wysokościach : 

1). Wykonawca jest zobowiązany zapłacić kary umowne Zamawiającemu : 
1.  za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,02%  umownej wartości  

całości robót określonej w §3 ust. 2  za kaŜdy dzień zwłoki po upływie terminu 
umownego. 

2.  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za 
wady w wysokości 0,02% umownej wartości  całości robót za kaŜdy dzień zwłoki 
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

3. za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego. 

2). Zamawiający jest zobowiązany zapłacić kary umowne Wykonawcy : 
1.  za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,02% wynagrodzenia 

umownego za wykonanie przedmiotu umowy. 
2. Strony zastrzegają moŜliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

faktycznie poniesionej szkody, jeŜeli zastrzeŜone kary umowne nie pokrywają szkody 
powstałej w wyniku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy.        

 
§ 13 



1. Strony postanawiają, Ŝe oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV 
Kodeksu    Cywilnego Zamawiającemu  przysługuje prawo odstąpienia od umowy w 
następujących       sytuacjach : 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe  wykonanie 
umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było powiedzieć w chwili 
zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku moŜe nastąpić w terminie 
miesiąca od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. Wykonawca 
moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części 
umowy. 

b)  stwierdzenie niewłaściwej jakości wykonanych robót wpisanej do dziennika 
budowy (co najmniej trzykrotny wpis) 

c) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy 
d)  Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 

ich pomimo wezwania Zamawiającego złoŜonego na piśmie 
e) Wykonawca przerywa realizację robót z przyczyn zaleŜnych od siebie i przerwa ta 

trwa dłuŜej niŜ 4 tygodnie. 
2. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający z udziałem Wykonawcy sporządza 

inwentaryzację robót na dzień odstąpienia od umowy. 
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności 

takiego oświadczenia. 
§ 14 

1. Wykonawca gwarantuje, Ŝe wykonany przez niego przedmiot umowy nie będzie posiadał 
wad i usterek wynikających z nieprawidłowego wykonawstwa i wadliwości materiałów. 

2. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela  36   miesięcy gwarancji licząc od daty 
podpisania protokołu odbioru końcowego. 

§ 15 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 
istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze w 
terminach wynikających z Kodeksu Cywilnego. 

§ 16. 
 

1. Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu 
2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w 

ciągu 14 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia. Zamawiający dokonuje odbioru  z 
udziałem Wykonawcy. 

3. Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują strony umowy. 
4. W przypadku kiedy w toku odbioru stwierdzone zostają wady, których usunięcie będzie 

niemoŜliwe w czasie trwania odbioru Zamawiający przerwie czynności odbioru do 
czasu  ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. 

5. JeŜeli w toku odbioru stwierdzone zostaną wady uznane za nie nadające się do usunięcia 
Zamawiający obniŜy wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do utraconej wartości  
uŜytkowej przedmiotu umowy. 

 
§ 17 

 
Dodatkowe ustalenia stron: 
- Wykonawca zapewni w czasie realizacji niniejszej umowy na bieŜąco usługi geodezyjne. 

 
§ 18 

 
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania umowy strony będą rozwiązywać w 
drodze polubownego porozumienia.  W przypadku nie osiągnięcia porozumienia spory 
rozstrzygać będą właściwe sądy powszechne dla Zamawiającego 



 
 

§ 19 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie  
w formie aneksu pisemnego podpisanego przez obie strony. 

2. Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty zakresie:  
1)zmiany wynagrodzenia umownego : 
a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) 
2) zmiany terminu przewidzianego do zakończenia robót: 
 

a) Wykonawca ma prawo Ŝądania przedłuŜenia terminu umownego na podstawie 
wniosku o przedłuŜenie terminu wraz z uzasadnieniem z co najmniej 7 dniowym 
wyprzedzeniem, jeŜeli nie dotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem: 

- siły wyŜszej, przy czym za siłę wyŜszą przyjmuje się zdarzenie nie posiadające  
swojego źródła wewnątrz jednostki Wykonawcy, niemoŜliwe do przewidzenia, 
nieoczekiwane oraz niemoŜliwe do zapobieŜenia jego  powstaniu i jego szkodliwych 
następstwom, 
- niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemoŜliwiających wykonanie robót 
budowlanych w terminie określonym w § 2.  

 
3. Zamawiający nie ma obowiązku przedłuŜania terminu wykonania przedmiotu umowy 

jeŜeli Wykonawca w ciągu 7 dni od chwili zaistnienia okoliczności nie przedłoŜy 
Zamawiającemu wniosku o przedłuŜenie terminu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. 

4. Zamawiający w ciągu 7 dni od dnia złoŜenia wniosku przez Wykonawcę zdecyduję czy i  
o ile przedłuŜy termin wykonania przedmiotu umowy. 

 
§ 20. 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień 
Publicznych. 

 
§ 21 

Umowę sporządzono w  dwóch jedno brzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze 
stron. 

Załączniki stanowiące integralną część umowy : 
 
1. Oferta i dokumentacja przetargowa 
2. Przedmiar robót. 
 
 
W Y K O N A W C A       Z A M A W I A J  C Y
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