
 

 

1 

 

Załącznik nr 1 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

na zadanie: 

Bobowa – dostawa i montaż prasy ślimakowej – dodatkowe zadanie 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Bobowa, ul. Rynek 21, 38 – 350 Bobowa 

 

2. WYKONAWCA 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

1.   

2.   

3.   

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko 

 

 

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

4. OŚWIADCZENIA 

 

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia, nie wnoszę 

do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty i 

zobowiązuję się spełnić wszystkie wymagania Zamawiającego wymienione w zapytaniu i we 

wszystkich załącznikach do niego, 

2) gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: zapytania ofertowego, 

wyjaśnień do zapytania ofertowego oraz jego modyfikacji za cenę ryczałtową: 

A. Cena całkowita ……………………………………………………………..PLN 

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

w tym: 

wartość netto ……………………………………………….. PLN 

(słownie złotych: 
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wartość podatku VAT ……………………………………….PLN 

B. Zobowiązuję się udzielić …….letniej gwarancji na wykonany przedmiot 

zamówienia, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

 

3) uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany w zapytaniu 

ofertowym, tj. 30 dni od terminu składania ofert,  

4) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w załączniku do zapytania 

ofertowego, 

5) zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez 

Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią zapytania 

ofertowego, 

6) składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić),  

7)  nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenia niniejszego zamówienia, 

8) żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej 

informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, 

w szczególności innym uczestnikom postępowania (niepotrzebne skreślić) : 

 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie  

(wyrażone cyfrą)  

od do 

1.     

         Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

9) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia 

 podwykonawcom / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć 

 podwykonawcom (niepotrzebne skreślić) : 

 

l.p. Zakres powierzonych robót 

 

Nazwa (firma) podwykonawcy 

1.   

2.   

 

10) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie ustanowione w formie:  

…………………………………………………………………………………….. 

 

5. RAZEM Z OFERTĄ SKŁADAM NASTĘPUJĄCE OŚWIADCZENIA 

I DOKUMENTY: 

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

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

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

 

6. PODPIS(Y) 

 

l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię  

osoby (osób) 

upoważnionej(ych

) do podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 

osoby(osób) 

upoważnionej(ych

) do podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i  data 

1)  

 

    

2)  
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Załącznik nr 2 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Bobowa, ul. Rynek 21, 38 – 350 Bobowa 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

   

Ja/My, niżej podpisani    

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

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)   

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

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

składając ofertę w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Bobowa zgodnie z zasadą 

konkurencyjności na zadanie pn.:  

Bobowa – dostawa i montaż prasy ślimakowej – dodatkowe zadanie 

OŚWIADCZAM/MY, 

że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w Zapytaniu 

Ofertowym. 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ……… 

……………………………………………. 

(podpis osoby/osób  upoważnionej/ych  do składania oświadczeń woli ) 

 

 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie........................ (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 

zapytaniu ofertowym). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, podjąłem 

następujące środki naprawcze*: 

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

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

………………………………………… 

(podpis osoby/osób  upoważnionej/ych  do składania oświadczeń woli ) 

     

* wypełnić jeżeli dotyczy 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE 

SIĘ WYKONAWCA: 
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Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………….……………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.* 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

………………………………………… 

(podpis osoby/osób  upoważnionej/ych  do składania oświadczeń woli )

     

* wypełnić jeżeli dotyczy 
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Załącznik nr 3 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Bobowa, ul. Rynek 21, 38 – 350 Bobowa 

 

 

WYKONAWCA: 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Oświadczam, że nie zalegam/ zalegam* z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 716) 

 

 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r. 

 

 

 

….………………………………………. 

                                                                                                     (podpis osób uprawnionych do        

                                                                                                      reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Bobowa, ul. Rynek 21, 38 – 350 Bobowa 

 

OŚWIADCZENIE 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 703) 

 

Ja/My, niżej podpisani   

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

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)   

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

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

składając ofertę w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Bobowa zgodnie z zasadą 

konkurencyjności na zadanie pn.:  

Bobowa – dostawa i montaż prasy ślimakowej – dodatkowe zadanie 

oświadczam(my), że: 

1.  należę(my) do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami wymienionymi 

poniżej, którzy złożyli odrębne oferty  

       (należy podać nazwy i adresy siedzib)*/ 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz 

z niniejszym oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego    RIiGK.271.14.2020 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.  

 

 

2.  
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  …………….……. (miejscowość), dnia ………….……. 

                 

……………………………………………………… 

 (podpis osoby/osób  upoważnionej/ych  do składania oświadczeń woli ) 

2. nie należę(my) do grupy kapitałowej, o której mowa w rozdziale V ust. 3  pkt l) 

zapytania ofertowego z innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty *. 

 

  …………….……. (miejscowość), dnia ………….……. 

                 

……………………………………………………… 

 (podpis osoby/osób  upoważnionej/ych  do składania oświadczeń woli ) 

 

 

 

*/należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2 
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Załącznik nr 5 

UMOWA DOSTAWY 

(wzór) 

zawarta w dniu ………………….. r. w Bobowej pomiędzy: 

Gminą Bobowa, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa, REGON: 491892050, NIP 7382129965, 

reprezentowaną przez: 

1. Burmistrza  – Wacława Ligęzę 

przy kontrasygnacie Skarbnika - ……………………. 

 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a   

…………………………………………………………………………………………………

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

zwaną dalej Wykonawcą. 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym 

w trybie Zapytania Ofertowego pn. Bobowa – dostawa i montaż prasy ślimakowej – 

dodatkowe zadanie realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa i przebudowa systemu 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na ternie Gmin Ziemi Gorlickiej Oś 

5. Ochrona środowiska Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie 5.3.2. 

Gospodarka wodno – kanalizacyjna – spr, nr projektu RPMP.05.03.02-12-0995/17 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO 

WM, zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych Ministerstwa 

Rozwoju pt. „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020” z dnia 22  sierpnia 2019 roku, została zawarta umowa następującej 

treści: 

§ 1 Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się poprzez niniejszą Umowę wykonać 

przedmiot zamówienia, obejmujący dostawę, montaż i uruchomienie kompleksowej linii do 

odwadniania osadu wraz z instalacjami do zamontowania w kontenerze w ramach projektu 

pn. Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 

ścieków na ternie Gmin Ziemi Gorlickiej Oś 5. Ochrona środowiska Działanie 5.3 Ochrona 

zasobów wodnych Poddziałanie 5.3.2. Gospodarka wodno – kanalizacyjna – spr, nr  

RPMP.05.03.02-12-0995/17 (dalej „Projekt”). 

2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje Zapytanie Ofertowe wraz z 

załącznikami technicznymi (załącznik nr  1 do niniejszej Umowy) 
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§ 2 Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Umowę z należytą starannością wymaganą od 

profesjonalisty. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania wszelkich czynności mających na celu 

zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego w trakcie procesu realizacji Projektu. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie Umowy. 

4. Oferta Wykonawcy oraz Zapytanie Ofertowe stanowią integralną część Umowy. 

§ 3 Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1. aktywnej współpracy z Wykonawcą w celu wykonania Umowy, a w szczególności do 

przekazania Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentów oraz wyjaśnień koniecznych do 

prawidłowego realizowania obowiązków; 

2. odbioru Przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z Umową; 

3. odbioru Przedmiotu umowy  

4. Zapłaty wynagrodzenia za pełnienie funkcji Wykonawcy, zgodnie z § 5 Umowy; 

5. Zapewnienie wszystkich koniecznych zgód, pozwoleń oraz uzgodnień administracyjnych, 

których zapewnienie nie należy do zadań Wykonawcy. 

§ 4 Termin realizacji Umowy 

1. Termin realizacji Umowy ustala się w sposób następujący; 

a) Rozpoczęcie – w dniu podpisania umowy 

b) Zakończenie – 31.12.2020 r. 

2. Terminy określone w ust.1 mogą ulec zmianie zgodnie z § 12 Umowy. 

3. Za termin dostarczenia przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania przez Zamawiającego 

bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego. 

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy na co najmniej 

3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia odbioru. Zamawiający przeprowadzi obiór 

przedmiotu umowy w ciągu 7 dni i w tym terminie albo podpisze protokół zdawczo-

odbiorczy albo wskaże Wykonawcy wady przedmiotu umowy. 

5. Wskazanie wad przedmiotu umowy przez Zamawiającego jest wiążące dla Wykonawcy i 

obliguje go do poprawienia przedmiotu umowy zgodnie z uwagami Zamawiającego. 

6. Po usunięciu wad w przedmiocie umowy Wykonawca ponownie zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do jego odbioru. Do ponownego odbioru przedmiotu umowy stosuje się 

odpowiednio postanowienia ustępów od 3 do 5. 
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§ 5 Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie za wykonanie umowy wynosi ………………. brutto z VAT, w tym VAT 

……………….. PLN. 

2. Zapłata nastąpi po odbiorze Przedmiotu umowy, na podstawie faktury VAT wystawionej 

przez Wykonawcę. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za dostarczenie 

Przedmiotu umowy stanowi podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczo – odbiorczy. 

3. Kwota określone w ust. 1 jest kwotą brutto i zawiera podatek VAT obliczony zgodnie z 

obowiązującą stawką. 

4. Wynagrodzenie jest płatne w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury do Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

5. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split paymen 

6. Wykonawca oświadcza, że dołoży wszelkich starań w celu należytego informowania 

Zamawiającego co do kwestii dotyczących terminów rozliczeń oraz dostarczenia wszelkich 

dokumentów rozliczeniowych, w tym prawidłowo wystawionych faktur oraz wszelkich 

działań przewidzianych prawem w celu doprowadzenia do faktycznego, terminowego 

otrzymania należnych płatności od Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu 

cywilnego. Oznacza to, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, 

chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.  

§ 6 Odpowiedzialność 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za należyte wykonanie Umowy, 

w tym pełną odpowiedzialność za rzeczywiste szkody poniesione przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

Umowy, jeżeli wynikło z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, w tym m.in. z:   

a) siły wyższej, 

b) działania lub zaniechania organów państwowych i samorządowych 

c)  zmiany przepisów; 

d) nieudzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego w odpowiednim terminie informacji, 

wyjaśnień lub dokumentów istotnych dla realizacji Umowy, wskazanych przez 

Wykonawcę. 

3. Wykonawca, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody potencjalne lub jakąkolwiek utratę korzyści, przychodów czy 

zysków przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w dostarczeniu Przedmiotu Umowy– w wysokości 0,1% wynagrodzenia, 

wskazanego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 
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b) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca - w wysokości 20 % wynagrodzenia, wskazanego w § 5 ust. 1. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 

wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 20% wynagrodzenia, 

wskazanego w § 5 ust. 1.  

6. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

§ 7 Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji Umowy osoby z uprawnieniami 

odpowiadającymi przedmiotowi zamówienia. 

§ 8 Gwarancja, rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot umowy na 

okres ……. miesięcy i liczona jest od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego 

przedmiotu umowy. Niezależnie od uprawnień z gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, 

Zamawiający może korzystać z uprawnień z gwarancji Producenta, jeżeli zamontowane 

urządzenia są nią objęte. 

2. Wykonawca wraz z przedmiotem umowy przekaże Zamawiającemu dokument 

potwierdzający udzielenie gwarancji jakości na warunkach wskazanych w niniejszym 

paragrafie. 

3. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie lub 

mailowo (bez zachowania konieczności zachowania formy elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem 

kwalifikowanym), jednocześnie podając miejsce oględzin mających na celu jej stwierdzenie. 

Wykonawca dokona oględzin, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później 

niż w terminie do 24 godzin od dnia zgłoszenia. W wyniku dokonania oględzin, w tym 

samym dniu sporządzony zostanie protokół, w którym również ustalony zostanie termin 

usunięcia wad. 

4. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 4 nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia 

zgłoszenia.  

5. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie. 

6. W okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi wszystkie naprawy przeprowadzane będą w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego przez autoryzowany serwis na koszt Wykonawcy. 

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powstałych z jego winy bez względu na 

koszty, jakie będzie musiał ponieść. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad 

powstałych z jego winy, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu 

gwarancji. 
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8. Gwarancja polega na bezpłatnej naprawie lub wymianie niesprawnego elementu lub 

podzespołu przedmiotu umowy, którego niesprawność wynika w szczególności z wady 

wykonawczej lub montażowej w procesie produkcyjnym. 

9. Gwarancja udzielona Zamawiającemu obejmuje cały przedmiot umowy ze wszystkimi jego 

stałymi elementami.  

10. Wszystkie oryginalne części zamienne zamontowane w ramach naprawy gwarancyjnej są 

objęte gwarancją do końca okresu gwarancji. 

11. Gwarancja obowiązuje co najmniej na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej. 

12. Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku eksploatacji niezgodnej z 

dostarczoną Dokumentacją techniczną, aktów wandalizmu, zdarzeń wynikłych z działania 

Siły wyższej lub innych zdarzeń losowych.  

13. Okres gwarancji przedłuża się o czas trwania naprawy gwarancyjnej, liczony w pełnych 

dobach od momentu zgłoszenia wady do chwili powrotu Przedmiotu umowy do eksploatacji. 

14. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczania przedmiotu 

umowy w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie 

Zamawiającego, przemieszczenie dokonuje się na koszt Wykonawcy, w sposób i na 

warunkach określonych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

15. Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji niezależnie od 

rękojmi, jeżeli reklamował przed upływem tych terminów. 

§ 9 Odstąpienie od Umowy 

1. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy, jeśli druga Strona dopuszcza się naruszenia 

istotnych obowiązków umownych i Strona ta została wezwana do usunięcia naruszeń w 

dodatkowym terminie co najmniej 3 dni roboczych, który bezskutecznie upłynął. Za istotne 

obowiązki umowne uważa się w szczególności dostarczenie Dokumentacji w terminie, a także 

terminowe dostarczanie Wykonawcy informacji, wyjaśnień lub dokumentów istotnych dla 

realizacji Umowy.  

2. Odstąpienie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

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

Zamawiający może odstąpić od Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 3, powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 10 Zmiana Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić w całości lub w części od umowy w przypadkach przewidzianych 

w kodeksie cywilnym. 
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2. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy w całości lub odstąpić od umowy w części 

nie wykonanej, jeżeli Wykonawca narusza w sposób podstawowy i/lub powtarzający się 

postanowienia umowy. 

3. Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

a) Wykonawca nie rozpoczął robót, w wyznaczonym w umowie terminie, bez 

uzasadnionych przyczyn lub opóźnia się z realizacją robót w stosunku do ustalonych w 

umowie terminów, 

b) Wykonawca, bez upoważnienia ze strony Nadzoru Inwestorskiego, wstrzymuje roboty na 

okres nie krótszy niż 30 dni, 

c) Wykonawca nie przedłuża ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub 

ubezpieczenia, na warunkach określonych w Umowie, 

d) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje spłacania swoich długów, 

e) Wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośredniej 

zapłaty na sumę większą niż 5 % wartości umowy określonej w § 16 ust. 1, 

f) Wykonawca przy realizacji umowy narusza obowiązujące przepisy lub jest zaangażowany 

w jakiekolwiek praktyki korupcyjne. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli 

Wykonawca nie spełni zobowiązań wynikających z konieczności uzyskania zgody 

Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, lub też 

zawarł, mimo zakazu, umowę z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, bądź zawarł ją z 

naruszeniem postanowień niniejszej Umowy. 

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

terminie do 90 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach je uzasadniających i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji 

wykonania przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz - jeżeli rozpoczęto 

wykonywanie robót budowlanych - zabezpieczenia robót, zinwentaryzowania robót a 

następnie opuszczenia terenu budowy. 

7. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn, które wystąpiły po stronie Wykonawcy, to 

wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, sprzęt, roboty wykonane 

zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu, do 14 dni od 

odstąpienia od umowy, inwentaryzacji wykonanego przedmiotu umowy wg stanu na dzień 

odstąpienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. 

9. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Nadzór Inwestorski wystawi oświadczenie 

obejmujące wartość wykonanych robót składających się na przedmiot umowy, zakupionych 

materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiące podstawę 

do dokonania rozliczenia między Stronami. 
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10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała 

odstąpienie od umowy. 

11. Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku opisanego w ust. 9 w terminie w nim 

określonym, upoważnia Zamawiającego do sporządzenia inwentaryzacji we własnym zakresie, 

która będzie wiążąca dla Stron dla potrzeb dokonania rozliczenia między nimi. 

12. Wszelkie zmiany zawartej Umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

13. Zmiany Umowy nie mogą dotyczyć jej istotnych postanowień, z zastrzeżeniem ust. 15 

14. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 

najmniej jednej okoliczności z wymienionych poniżej: 

a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym 

dokumentów programowych Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, 

mających wpływ na realizację umowy, 

b) zmiana terminu realizacji Umowy: 

 w przypadku następstwa działania organów administracji, w szczególności 

przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez 

organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy 

administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności 

nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej Wykonawcy i o ile opóźnieniom 

tym Wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą starannością, 

− z powodu działania siły wyższej, tj.: nadzwyczajnym, nagłym i niespodziewanym 

zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od woli Wykonawcy, którego Wykonawca nie 

mógł przy zachowaniu należytej staranności uniknąć bądź przezwyciężyć tego 

zdarzenia lub jego skutków, co Wykonawca winien udowodnić za pomocą 

odpowiednich dokumentów lub oświadczeń. 

− w sytuacji gdy wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki 

atmosferyczne, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót określonych umową, 

w szczególności z powodu technologii realizacji prac, wymogów określonych 

normami lub przepisami prawa, które wymagają konkretnych warunków 

atmosferycznych;  

− z powodu wystąpienia sytuacji epidemicznej/pandemicznej, mającej bezpośredni 

wpływ na możliwość wykonania zamówienia w terminie określonym w niniejszej 

umowie, co Wykonawca winien udowodnić za pomocą odpowiednich dokumentów 

lub oświadczeń. 

 pojawienie się nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy, pozwalającej na 

zaoszczędzeniu czasu realizacji Umowy lub jej kosztów, jak również kosztów 

eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, 
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c) konieczności wykonania robót zamiennych,  

d) konieczności wykonanie robót dodatkowych, 

e) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, 

f) zmiany warunków płatności w przypadku: zmian powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa w trakcie realizacji Umowy, w szczególności dotyczących przepisów podatkowych, 

np. zamiany ustawowej stawki podatku VAT. 

g) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: 

 zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2, pkt 3 ustawy 

pzp. 

 robót zamiennych lub dodatkowych których łączna wartość również przekracza 15% 

ceny brutto za całość przedmiotu zamówienia. 

 rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót. 

Wartość zmian o których mowa powyżej ustala się: 

 tam, gdzie jest to możliwe na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego podstawę 

wyliczenia brutto wynagrodzenia (roboty odpowiadające opisowi pozycji w kosztorysie 

ofertowym lub roboty o charakterze podobnym do tych robót),  

 w przypadku braku możliwości zastosowania tych wskazań to jest braku kosztorysu 

ofertowego z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia na podstawie średnich cen 

jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach dla 

województwa małopolskiego aktualnych w miesiącu, w którym kalkulacja jest 

sporządzana.  

Zmiana ta może nastąpić jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru, 

kierownika budowy i pisemnego zatwierdzenia Zamawiającego. 

15. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

16. Warunkiem dokonania zmian,  o których mowa powyżej jest złożenie pisemnego wniosku 

przez stronę inicjującą zmianę. 

17. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 15 powyżej mogą nastąpić wyłącznie w formie 

aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

§ 11 Postanowienia dotyczące podwykonawców (jeżeli dotyczy) 

1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawcy 

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

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie prace, 

których wykonanie powierzył Podwykonawcom.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń 

finansowych z Podwykonawcami.  
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4. Realizacja przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za wykonanie obowiązków umownych. Wykonawca odpowiada za 

działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.  

5. Wykonawca, w przypadku chęci dokonania zmiany Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1 

powyżej, lub wprowadzenia nowego Podwykonawcy, zobowiązuje się każdorazowo 

przekazać Zamawiającemu informacje zawierające dane identyfikujące Podwykonawców i 

część (zakres) zamówienia objętego Podwykonawstwem. 

6. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zadań objętych przedmiotem umowy 

Podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego. 

§ 12 Korespondencja 

1. Bieżąca korespondencja między Stronami w sprawach realizacji Umowy odbywać się będzie 

przede wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem następujących 

adresów email: 

a) Zamawiający: ……………………….. 

b) Wykonawca: …………………………… 

2. Strony wyznaczają do kontaktu następujących przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację 

umowy i uprawnionych do podejmowania decyzji w tych sprawach:  

a) Zamawiający: ………………………, adres email: …………………………. 

b) Wykonawca: ……………………….. , adres email: …………………………… 

3. Wiadomości przesyłane do innych przedstawicieli Stron w związku z realizacją Umowy, 

powinny być przesyłane równocześnie do wiadomości osób wskazanych w ust. 2. 

4. Oświadczenia lub zawiadomienia wymagane przepisami prawa, wymagają dla swojej 

skuteczności zachowania formy pisemnej i powinny zostać dostarczone osobiście lub wysłane 

za potwierdzeniem odbioru. W razie niepodjęcia przesyłki poleconej w terminie, datę 

pierwszego awizowania uważa się za datę doręczenia. 

§ 13 Postanowienia końcowe 

1. Do niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

3. Postanowienia Umowy niniejszej mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich 

za nieważne nie uchybia mocy wiążącej pozostałych. 

4. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

5. Wszelkie spory związane z Umową Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 

właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla 

Zamawiającego. 
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          ZAMAWIAJĄCY:                     WYKONAWCA: 

 

 

Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1. Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami, 

2. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

 

 

 

 

 


