
 

Załącznik  Nr 1 

 

Wzór formularza ofertowego  
 

 

 

 

 

..............................................................  ........................., dnia .......................... 

  (pieczątka wykonawcy) 

 

 

NIP: ..................................................... 

REGON: .............................................. 

PESEL: ................................................ 

ADRES ZAMIESZKANIA: ............... 

Tel. ....................................................... 

Fax ....................................................... 

E-mail .................................................. 

 

         ZAMAWIAJĄCY: 

Centrum Kulturalne w Przemyślu  

ul. S. Konarskiego 9,  

37-700 Przemyśl  

 

 

 

 

OFERTA 
 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia realizowanego na podstawie art. 

4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych pn.:  

„Zakup i montaż klimatyzatorów dla Sali baletowej i pomieszczeń biurowych”. 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie ………………………netto + 

……… % stawki VAT w kwocie……………… tj. łącznie ………………ceny brutto, 

Słownie: …………………………………………………………………………………........... 

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

 

Oferuję/my wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami jego opisu przedstawionymi  

w zapytaniu ofertowym, na wyżej wymienionych warunkach. 

1. Termin realizacji zamówienia do  …........................................... 

2. Niniejszym oświadczam, że akceptuję 30 dniowy termin płatności liczony od daty 

dostarczenia do Zamawiającego faktury VAT/rachunku*. 

3. Oświadczam, że jestem związany przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin 

składania ofert. 

4. Oświadczam, że poinformowano mnie, że złożenie oferty nie musi prowadzić do 

zawarcia umowy. 

5. Niniejszym oświadczam, że gwarancja producenta na zamontowane urządzenia zostaje 

udzielona na okres  ….................. miesięcy. 

6. Dodatkowe informacje: .................................................................. 



 

7. Załączniki:  

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

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

 

 

 

 

 

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

 (podpis i pieczątka wykonawcy)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI 

 

Przystępując do realizacji zadania „Zakup i montaż klimatyzatorów dla Sali baletowej  

i pomieszczeń biurowych” w Centrum Kulturalnym w Przemyślu  

 

ja   

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

            (imię i nazwisko) 

- nie jestem i nie byłem/-am w ostatnich 3 latach pracownikiem Zamawiającego, 

- nie osiągnąłem/-am chociażby w jednym roku w ciągu 5 lat co najmniej 50% przychodu 

rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz Zamawiającego, 

- nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia i nie 

jestem związany/-a z tytułu opieki, przysposobienia czy kurateli z osobą zarządzająca,  

- nie mam żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełniam warunków 

bezstronności i niezależności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 (Data i miejsce, podpis)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 

          

 

       

OŚWIADCZENIE O ZGODZIE  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu realizacji zadania: „Zakup i montaż klimatyzatorów dla 

Sali baletowej i pomieszczeń biurowych” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych; tekst jednolity (Dz. U. 2016 r. poz. 922).  

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, 

dotyczącej poświadczenia nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 (Miejscowość, data)                                                                 (czytelny podpis)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik  nr 4  

 

OŚWIADCZENIE 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

 

Adres wykonawcy ................................................................................................. 

 

Miejscowość ................................................   Data ..................... 

 

  

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

1. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. 

2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, (lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów 

do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 

zamówienia). 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

4. Gwarancja producenta na zamontowane urządzenia oraz  na wykonane roboty  

i użyte materiały wynosić będzie minimum 2 lata. 

5. Przeprowadziłem wizję lokalną potwierdzoną pisemnie przez zamawiającego w 

przedmiocie zamówienia obejmującą swoim zakresem część budynku objętego 

montażem. 

 

 

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty 

potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................... 
(pieczęć imienna i podpis osób/osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego 

imieniu) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 5 
 

WZÓR UMOWY 

 

 

UMOWA Nr ..... 

 

 

 

zawarta w dniu …………………….w Przemyślu pomiędzy : 

Centrum Kulturalnym w Przemyślu, z/s przy ul. Konarskiego 9 37-700 Przemyśl,  

zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury pod nr 4/99 prowadzonym przez 

Województwo Podkarpackie NIP 795-21-24-902, REGON 650953538, reprezentowanym 

przez  

Dyrektora -  Janusza Czarskiego,  

przy kontrasygnacie  Głównego Księgowego Magdaleny Grygowicz  

 

zwanym dalej ,,Zamawiającym”-  z jednej Strony 

 

a  

 

………………………………………………….. adres………………………………………  

zarejestrowanym w ………………………………………………….. NIP 

…………………………., REGON …………………………, reprezentowanym 

przez………………………………………………..  

zwanym dalej „Wykonawcą” -  z drugiej Strony , następującej treści: 

 

§ 1 
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji  zadanie pn.  

„Zakup i montaż klimatyzatorów dla Sali baletowej i pomieszczeń biurowych”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: 

a) Doprowadzenie wymaganego zasilania dla układu klimatyzacji wraz  

z niezbędnymi zabezpieczeniami, protokołami pomiarów oraz dokumentacją 

rysunkową.  

b) Dostawa układu klimatyzacji o mocy chłodniczej 14 kW – sala baletowa. 

c) Dostawa układu klimatyzacji o mocy chłodniczej 2,5 kW – Klimatyzacja pokój 

10a (pokój głównego księgowego). 

d) Dostawa układu klimatyzacji o mocy chłodniczej 2,5 kW – Klimatyzacja pokój 

10b (księgowość). 

e) Dostawa układu klimatyzacji o mocy chłodniczej 2,5 kW – Klimatyzacja pokój 1 

(sekretariat). 

f) Dostawa układu klimatyzacji o mocy chłodniczej 3,5 kW – Klimatyzacja pokój 

1a (gabinet dyrektora) 

g) Dostawa układu klimatyzacji o mocy chłodniczej 2,5 kW –  Klimatyzacja pokój 

1b (gabinet zastępcy dyrektora). 

h) Rozruch, synchronizacja i regulacja urządzeń, 



 

i) Przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich 

wyników (protokóły odbiorów), 

j) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 

3. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

prawa budowlanego, na ustalonych niniejszą umową warunkach, zgodnie ze złożoną 

ofertą, z najwyższą staranności oraz w sposób zabezpieczający interesy 

Zamawiającego.  

4. W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające 

obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są 

przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich 

zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. Wszelkie roboty budowlane winny 

być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami, wg dostarczonej 

dokumentacji, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. 

5. Integralną część niniejszej Umowy stanowią – zapytanie ofertowe, oferta Wykonawcy. 

 

§ 2 

1. Strony zgodnie przyjmują, że realizacja przedmiotu niniejszej Umowy nastąpi  

w terminie do dnia  22.06.2018 r. 

2. Za termin zakończenia robót Strony przyjmują datę podpisania przez Zamawiającego  

            bezusterkowego Protokołu odbioru końcowego robót. 

3. Jeżeli w trakcie wykonywania robót zajdą okoliczności uniemożliwiające czasowe ich 

prowadzenie, termin wykonania robót ulega przesunięciu o czas trwania przeszkody, 

pod warunkiem sporządzenia przez Strony Protokołu określającego przyczyny 

przerwania robót i termin ich ponownego podjęcia oraz podpisania Aneksu do 

niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przyjęcia placu 

            budowy.  

 

§ 3 
 

1. Zamawiający wyznacza …………….. do sprawowania nadzoru nad właściwą 

realizacją Umowy oraz do dokonywania czynności odbioru. 

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie 

……………………………………………………………………………………… 

3. W każdym  przypadku wprowadzenia zmian personalnych Strona Umowy dokonująca 

zmiany powiadomi drugą Stronę  pisemnie o mających nastąpić zmianach przed 

terminem ich wprowadzenia. 

 

§ 4 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) przekazanie Wykonawcy placu budowy, 

b) przystąpienie i sporządzenie Protokołów, o których mowa w niniejszej Umowie,  

c) dokonanie odbioru wykonanych robót, 

d) zapłata wynagrodzenia. 

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą Umową, złożoną ofertą  

i technologią wykonania. Każda propozycja zmiany technologii prowadzonych 



 

robót (jeśli dokonanie takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili podpisania Umowy) musi być uprzednio uzgodniona  

z Zamawiającym na piśmie, nie może to jednak powiększyć ceny ofertowej 

przedstawionej przez Wykonawcę, 

b) w czasie realizacji robót: 

 zapewnienie ciągłego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobę 

uprawnioną, 

 ustawienie koniecznych zabezpieczeń wymaganych przepisami BHP, p.poż, 

czy przepisami ustawy Prawo budowlane, 

 utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz usuwanie i staranne składowanie wszelkich urządzeń 

pomocniczych i zbędnych materiałów oraz niepotrzebnych urządzeń 

prowizorycznych, 

 umożliwienie przeprowadzenia odbioru robót, 

c) po zakończeniu robót: 

 powiadomienie Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości do odbioru, 

 przystąpienie i sporządzenie Protokołów, o których mowa w niniejszej 

Umowie, 

 uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu przed 

ustalonym terminem odbioru robót, wywiezienie na wysypisko we własnym 

zakresie wszelkie zdemontowane materiały i gruz, które Zamawiający uzna za 

nie nadające się do odzysku oraz utylizacja innych odpadów zgodnie  

z zasadami określonymi w ustawie O odpadach. 

d) zatrudnienie przy pracach będących przedmiotem zamówienia 

wykwalifikowanych pracowników i ich przeszkolenie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

 

§ 5 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych 

niezbędnych do wykonania całego zakresu robót. 

2. Materiały i urządzenia dostarczane przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 1 

powinny być fabrycznie nowe, w gatunku I i odpowiadać co do jakości wymogom 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym, w ustawie Prawo 

budowlane oraz wymaganiom warunków szczegółowych zamówienia. 

                                                             

§ 6 

 

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1. 

2. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu odbioru jest faktyczne 

wykonanie prac. 

3. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

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

stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek. 

4. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót przed upływem 

terminu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad i usterek. 

5. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie 

tych czynności ujawniono istnienie wad Zamawiającemu przysługują wówczas 

następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia, 



 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to może żądać obniżenia ceny jeżeli wady 

nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego 

przeznaczeniem, a jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu odbioru 

zgodnie z jego przeznaczeniem zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać 

wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Jeżeli wady nadają się do usunięcia  Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do 

usunięcia wad, z zastrzeżeniem że: 

a) jeżeli termin do usunięcia wad upłynie bezskutecznie, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo zlecenia usunięcia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, bez konieczności uprzedniego upoważnienia Sądu oraz bez utraty 

prawa do gwarancji oraz niezależnie od naliczenia kary umownej. W takim 

przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty równowartości 

wynagrodzenia z tytułu zastępczego wykonania robót w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wezwania od Zamawiającego, 

b) jeżeli wady  nie zostaną usunięte w należyty i właściwy sposób Zamawiający 

będzie miał prawo żądać obniżenia wynagrodzenia o taką kwotę jaka będzie 

niezbędna do należytego usunięcia wad. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 

oraz do żądania wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanych uprzednio 

wadliwie wykonanych robót. 

8. Naprawy będą wykonywane w miejscu instalowania urządzenia. W przypadku 

niemożności dokonania naprawy na miejscu i  konieczności dostarczenia urządzenia 

do punktu serwisowego wskazanego przez Wykonawcę – koszt dostarczenia 

uszkodzonego urządzenia do punkty serwisowego oraz  z punktu serwisowego do 

miejsca instalacji ponosi Wykonawca. 

9. Do wykonania czynności serwisowych Wykonawca zapewni w pełni 

wykwalifikowany personel posiadający stosowne uprawnienia. 

10. Karty gwarancyjne i  ewentualne instrukcje obsługi w języku polskim zostaną 

przekazane z urządzeniami Zamawiającemu. 

 

§ 7 

 

1. Za wykonanie poszczególnych zadań wymienionego w § 1 Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto PLN (słownie: ............................... 

PLN) zwane dalej „wynagrodzeniem”.   

2. Kwota umowna zawiera w kosztach pośrednich opłaty związane z wykonaniem, 

utrzymaniem i likwidacją placu budowy, oraz wszystkimi innymi usługami 

koniecznymi do prawidłowego zrealizowania umowy. 

3. Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie 

przedmiotu umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany  

w fakturze VAT. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego. Wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne w czasie trwania umowy. 

4. Wynagrodzenie dla Wykonawcy wypłacone będzie po podpisaniu protokołu odbioru 

końcowego, stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy bez wad i usterek. 

5. Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT pisemnie 

zaakceptowanej przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia 

Zamawiającemu. 

6. Wykonawca nie może  bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego cedować 

swoich praw i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy na rzecz innych 



 

podmiotów, w tym również nie może dokonywać przelewu wierzytelności należnych 

od Zamawiającego  z tytułu realizacji przedmiotu Umowy. 

 

§ 8 

1. Przedmiot umowy, określony w § 1 niniejszej umowy Wykonawca wykona 

samodzielnie. 

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy innemu     

Wykonawcy. 

3. Przy robotach montażowych należy zachować szczególne środki ostrożności  

z zachowaniem przepisów BHP i p.poż. 

4. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za mienie znajdujące się  

w udostępnionych mu pomieszczeniach. 

5. Wykonawca ma obowiązek wykonania wszystkich niezbędnych prac remontowo-

budowlanych powstałych w wyniku montażu urządzeń( naprawa ubytków tynku, 

powłok malarskich itp). 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania porządku i ostrożności podczas 

montażu urządzeń, nie dopuszczając do wyrządzenia szkody osobom trzecim oraz 

Zamawiającemu, w tym uszkodzenia elewacji, bądź uszkodzenia  

i zbrudzenia ścian w udostępnionych mu pomieszczeń, przez które przeprowadzony 

zostanie osprzęt i instalacja elektryczna, kanalizacyjna. 

7. Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem w/ w obowiązków odpowiedzialność  

w pełnym zakresie ponosi Wykonawca. 

 

§ 9 

 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu …….. letniej gwarancji na zamontowane 

urządzenia wymienione w §1 oraz  na wykonane roboty i użyte materiały  licząc od 

daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty dokonania 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. Reklamacje z tytułu gwarancji lub rękojmi będą przedkładane w formie pisemnej. 

4. Ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi wady powstałe z winy Wykonawcy zostaną 

usunięte na jego koszt – w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, lecz nie dłuższym 

niż 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Powyższe nie stanowi ograniczenia 

Zamawiającego w jego uprawnieniach z tytułu rękojmi.  

5. W przypadku nie przystąpienia w ustalonym wyżej terminie do usunięcia wad  

i usterek Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na 

koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty prawa do gwarancji, po uprzednim 

zawiadomieniu Wykonawcy o tym zamiarze na piśmie oraz wyznaczeniu 

dodatkowego terminu do usunięcia wad. Strony zgodnie postanawiają, że 

Zamawiający ma prawo skorzystać z zastępczego wykonania robót na koszt 

Wykonawcy bez konieczności uprzedniego upoważnienia Sądu. W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty równowartości wynagrodzenia z tytułu 

zastępczego wykonania robót w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od  

Zamawiającego. 

6. Okres gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. 

 

§ 10 

 

1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych z tytułu niewykonania lub 



 

nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej  Umowy. 

2. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę następujące kary umowne: 

a) za opóźnienie w oddaniu wykonanych robót objętych niniejszą Umową,  

z przyczyn obciążających Wykonawcę, licząc od dnia następnego po upływie 

terminu wykonania, do dnia odbioru – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru oraz w 

okresie gwarancji, licząc od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego 

przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek – w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za 

odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn obciążających 

Wykonawcę , w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 

1, 

3. Wykonawca może nałożyć na Zamawiającego następujące kary umowne: 

a) za opóźnienie w odbiorze  wykonanych robót, objętych niniejszą Umową,  

z przyczyn obciążających Zamawiającego, licząc od dnia następnego po upływie 

terminu wyznaczonego do  odbioru – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

b) za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn obciążających  

Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 

ust. 1, 

 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych tytułem szkody poniesionej na skutek nie 

wykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnych mu kar umownych  

z wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca oświadcza że wyraża zgodę na 

dokonanie potrącenia. 

 

§ 11 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

a) 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 przypadku może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach.  

W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonanej części umowy. 

b) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

c) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuował ich w ciągu 7 dni od chwili wezwania Zamawiającego złożonego na 

piśmie, 

e) jeżeli Wykonawca zaniechał realizacji umowy tj. bez uzasadnionych przyczyn nie 

realizuje jej przez okres 7 dni lub w sposób rażący przebieg prac jest opóźniony w 

stosunku do uzgodnionego zakresu, tzn. opóźnienie w wykonaniu przedmiotu 

umowy w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu 

wykonania robót.  



 

f) pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia ze strony Zamawiającego – 

Wykonawca uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub  

w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,  

g) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty stanowiące przedmiot umowy 

wykonywane są w sposób wadliwy tj. niezgodnie z warunkami technicznymi 

wykonywania robót lub sprzeczny z umową, to odstąpi od umowy bez 

wyznaczania dodatkowego terminu na usunięcia wad lub zmiany sposobu 

wykonywania robót, 

2. Odstąpienie od umowy następuje z chwilą doręczenia drugiej stronie pisemnego 

oświadczenia, w którym oprócz podstawy i przyczyny odstąpienia od umowy podany 

jest termin rozpoczęcia komisyjnego odbioru dotychczas wykonanych i zakończonych 

robót. 

3. Uzgodniony przez obie strony protokół ilościowo – wartościowy z czynności komisji, 

będzie podstawą do rozliczenia finansowego wykonanych elementów przedmiotu 

umowy. 

 

§ 12 

 

1. Zamawiający zastrzega brak możliwości istotnych zmian postanowień niniejszej 

Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy. Wszelki pozostałe zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego oraz właściwych przepisów szczególnych. 

3. Wszelkie ewentualne  spory wynikłe z niniejszej Umowy Strony zobowiązują się 

rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia spory  rozstrzygać będzie 

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

otrzymuje Wykonawca, a dwa pozostają u Zamawiającego. 
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