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Załącznik nr 1 do SIWZ  

...............................................................  
 (pieczęć wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTY 

 

Ja / My, niżej podpisany/i  

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

działając w imieniu i na rzecz:  

.................................................................................................................................................................. 
(pełna nazwa wykonawcy ) 

.................................................................................................................................................................. 
(adres siedziby wykonawcy ) 

REGON………………………………………………NIP……………………….…………………… 

Tel. ………………………………………………… , Fax. ………….…………..…………………… 

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

Adres strony internetowej na której dostępny jest KRS/Wypis z ewidencji wykonawcy: 

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

składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym, pn. 

 

„Wymiana częściowa stolarki okiennej w budynku internatu Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim 16, 57-100 Strzelin” 

 

oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ na następujących 

warunkach: 

1. Oferuje/my wykonanie przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem: 

1.1. za cenę brutto (wraz z podatkiem VAT): 

...................………………………………………….……………. zł 

 

słownie: ……………………………………………………………………………….….. zł 

 

w tym podatek VAT według stawki 23 % , tj. kwota VAT:…………………..….…… zł 

 

kwota netto:  ………………………………………………….…. zł 

 

słownie: ……………………………………………………………………………….….. zł 

 

1.2. Oświadczam/y, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

2. Oferuje/my termin wykonania zamówienia:  od dnia zawarcia umowy do 21 sierpnia 2020 r. 

3. Oferuje/my termin gwarancji………………… ** 

**należy uzupełnić zgodnie z pkt. 13.ppkt 2. Pppkt b SIWZ 

4. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) i 

akceptuję/my jego treść. 

5. Oświadczam/y, że: 

 Nie  zamierzam/y zlecać wykonania części robót budowlanych 

podwykonawcy/podwykonawcom***



Numer sprawy: 1/2020 

 

 Zamierzam/y zlecić wykonawcy/podwykonawcom wykonanie następującego zakresu 

czynności***: 

L.p. Części zamówienia - zakres robót budowlanych, 

dostaw lub usług jakie wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom 

 

Firma (nazwa) podwykonawcy  

1.   

2.   

***niepotrzebne skreślić 

6. Oświadczam/y, że wybór oferty:  

 nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego***, 

 będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego***. 

i w tym zakresie wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru, usługi lub roboty budowlanej, których 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazujemy jego wartość bez kwoty 

podatku:…………………………………………………………………………………………… 

***niepotrzebne skreślić 

7. Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca  (zaznaczyć właściwą opcję)
*
: 

□ Mikroprzedsiębiorstwo 

□  Małe lub Średnie przedsiębiorstwo 

*
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 

które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa 

nie przekracza 43 milionów EUR. 

8. Ofertę składam/y na  ……….…. kolejno ponumerowanych stronach. 

9. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zawarte są na stronach oferty o numerach 

od …… do ……… (należy wypełnić jeżeli dotyczy). 

10. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

 

 

 

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

 

 

 

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

      Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych)  do 

reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do występowania 

w jego imieniu 
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Załącznik nr 2 do SIWZ  

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

 (pieczęć wykonawcy) 
 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 PZP 

 

Część I - DOTYCZĄCA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Wymiana częściowa 

stolarki okiennej w budynku internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Ludowie Polskim 16, 57-100 Strzelin” 

Oświadczam/y, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w pkt 5. ppkt 1. SIWZ.   

 

 

 

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

 

 

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

      Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych) do 

reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do występowania 

w jego imieniu 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW*:  

Oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego w pkt 5. ppkt 1. SIWZ, polegam/y na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: 

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

(należy wskazać nazwę i adres podmiotu/podmiotów), w następującym zakresie: 

……………………………………………………………… (należy określić odpowiedni zakres 

udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).  

 

*należy wypełnić jeżeli dotyczy (w przypadku, gdy nie dotyczy - należy cały zapis o podmiotach 

przekreślić) 

 

 

 

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

 

 

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

      Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych) do 

reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do występowania 

w jego imieniu 
 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach - część I są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu ww. informacji. 

 

 

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

 

 

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

      Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych) do 

reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do występowania 

w jego imieniu 
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Część II – DOTYCZĄCA PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Wymiana częściowa 

stolarki okiennej w budynku internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Ludowie Polskim 16, 57-100 Strzelin” 

Oświadczam/y, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

12-22 PZP. zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku 

podstaw wykluczenia; 

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 

poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

14)  wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 
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„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych dokumentów; 

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego 

lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 

postępowaniu; 

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 

zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 

zamówienia publiczne; 

 

 

 

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

 

 

 

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

      Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych) do 

reprezentowania   Wykonawcy lub upoważnionej do występowania 

w jego imieniu 
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1. *Oświadczam/y, że zachodzą w stosunku do mnie (nas) podstawy wykluczenia z postępowania 

na podstawie art. …………. PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20. Jednocześnie oświadczam/y, że w związku z 

ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 PZP podjąłem/liśmy następujące środki 

naprawcze: ……………………………………………………………….…… (należy wymienić 

wszystkie podjęte środki naprawcze w tym zakresie). 

 

*W przypadku, gdy w stosunku do wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia z 

postępowania, zapisy pkt 2 należy skreślić. 

                

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

 

 

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

      Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych) do 

reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do występowania 

w jego imieniu 
       

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA*: 

Oświadczam/y, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.:……………………………………………… (należy podać pełną nazwę/firmę, 

adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 PZP. 

 

*należy wypełnić jeżeli dotyczy (w przypadku, gdy nie dotyczy – należy cały zapis o podmiotach 

przekreślić) 

 

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

 

 

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

      Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych) do 

reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do występowania 

w jego imieniu 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach – część II są 

aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu ww. informacji. 

         

 

 

       

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

 

 

 

 

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

      Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych) do 

reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do występowania 

w jego imieniu 
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Załącznik nr 3 do SIWZ  

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

 (pieczęć wykonawcy) 
 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

Ja/My, niżej podpisany/i ....................................................................................................................... 

     

działając w imieniu i na rzecz: ............................................................................................................... 
(pełna nazwa wykonawcy) 

................................................................................................................................................................ 
(adres siedziby wykonawcy) 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: 

„Wymiana częściowa stolarki okiennej w budynku internatu Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim 16, 57-100 Strzelin” 

Wykazuje/my następujące roboty budowlane: 

 

Rodzaj/ nazwa 

zadania, roboty i 

nazwa 

Wykonawcy 

 

Data 

wykonania: 

dd/mm/rrrr 

 

Miejsce 

wykonania / 

Odbiorca na 

rzecz, 

którego 

została 

wykonana 

 

Wartość robót 

brutto 

Wskazać 

zakres 

robót:   

Określić czy robota 

budowlana została wykonana  

należycie czy też została 

niewykonana lub wykonana 

nienależycie 

01 02 03 04 05 06 

   

 

   

      

 

UWAGA – wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wykazu dowody, o których mowa w pkt 

6.ppkt 5.pppkt 1).ppppkt a SIWZ. 

 

 

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

 

 

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

      Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych) do 

reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do występowania 

w jego imieniu 

      



 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ  

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

 (pieczęć wykonawcy) 
 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI* 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP 

 

 

Ja/My, niżej podpisany/i ....................................................................................................................... 

     

działając w imieniu i na rzecz: ............................................................................................................... 
(pełna nazwa wykonawcy) 

................................................................................................................................................................ 
(adres siedziby wykonawcy) 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: 

„Wymiana częściowa stolarki okiennej w budynku internatu Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim 16, 57-100 Strzelin” 

1. Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

oświadczam/my, że nie należę/my do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 

1634) wraz z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*,  

lub 

2. Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

oświadczam/my, że należę/my do grupy kapitałowej wraz z Wykonawcą/Wykonawcami: 

………………………. (nazwa Wykonawcy) którzy złożyli oferty w przedmiotowym 

postępowaniu*. 

W tym przypadku załączam/my dowody, że powiązania ww. Wykonawcą/Wykonawcami nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia*. 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

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

 

 

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

      Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych) do 

reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do występowania 

w jego imieniu
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Załącznik nr 5 do SIWZ  

 WZÓR UMOWY 
 

zawarta w dniu ......................r. w Ludowie Polskim pomiędzy: 

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

………………………………………………,  

w imieniu którego działa: 

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

Zwanym dalej Zamawiającym 

a  firmą: .......................................... 

wpisaną do KRS pod numerem lub ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 

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

zwaną dalej Wykonawcą,  

reprezentowaną przez : 

Pana/Panią............................................... 

Zwaną dalej Wykonawcą,  

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych, 

polegających na wymianie częściowej stolarki okiennej w budynku internatu Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim 16, 57-100 Strzelin zwanych dalej „robotami”. 

2. Podstawę zawarcia Umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.1843 z późn. zm.), zwanej 

dalej „Pzp”. 

3. Integralnymi składnikami Umowy są następujące dokumenty: 

1) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami; 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

§ 2 

1. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu umowy określa dokumentacja techniczna oraz przedmiar 

robót.  

2. Za przedmiot zamówienia uznaje się również wykonanie robót budowlanych lub elementów 

składowych nie ujętych w dokumentacji technicznej bez wykonania, którego odbiór i eksploatacja 

przedmiotu zamówienia nie jest możliwa z przyczyn prawnych lub technicznych. 

3. Do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być zastosowane wyroby, które nadają się 

do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r. o 

wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.). 
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4. Do wykonania prac będących przedmiotem umowy mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją, o której mowa w ust. 2 oraz że znany mu 

jest zakres robót, będący przedmiotem umowy. Wykonawca oświadcza ponadto, że zapoznał się z 

miejscem prowadzenia robót oraz że warunki prowadzenia tych robót są mu znane i nie wnosi do 

nich żadnych uwag i zastrzeżeń. 

6. Konieczność wykonania robót wynikających z dokumentacji projektowej, które nie zostały ujęte 

w przedmiarze robót lub zostały ujęte w mniejszym zakresie, nie jest zmianą przedmiotu umowy i 

nie wymaga podpisania aneksu zmieniającego przedmiot umowy. Wykonanie tych robót nie jest 

traktowane jako roboty dodatkowe. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

wykonanie robót zamiennych, jak również dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego 

robót w sytuacji, gdy wykonanie zaniechanych robót będzie zbędne do prawidłowego, t.j. zgodnego 

z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, wykonania przedmiotu umowy. 

8. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

9. Zamawiający przekaże teren budowy w ciągu 5 dni od daty podpisania Umowy. 

§ 3 

1. Przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie robót nastąpi do dnia ………………….. 

2. Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie do dnia 21 sierpnia 2020 r. 

3. Zamawiający uzna, iż przedmiot zamówienia został wykonany w terminie, jeśli Wykonawca 

zakończy prace i zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru najpóźniej do dnia wskazanego w 

ust.2. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego zrealizowania zamówienia. 

5. Wykonawca realizować będzie roboty będące przedmiotem niniejszej umowy w kolejności i w 

terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe w kwocie …………….zł brutto (słownie złotych:………………zł brutto), w tym kwota 

netto w wysokości …………….. zł, podatek VAT ( …. %) w wysokości …………….. zł. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z kompletnym 

wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy. Wynagrodzenie to zawiera również wszelkie koszty 

związane z wykonaniem prac nieujętych w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót, a 

wynikających z zastosowanej technologii, rozwiązań technicznych i materiałowych, norm i 

przepisów, oraz niezbędnych do należytego i zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania przedmiotu 
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umowy, w tym wynikających z wad dokumentacji projektowej, a także w związku z wykonaniem 

prac zamiennych. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po potwierdzeniu wykonania całości robót bez wad i 

usterek. 

4. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci wynagrodzenie 

określone w ust. 1 niniejszej umowy na podstawie prawidłowej faktury wystawionej przez 

Wykonawcę po zakończeniu robót określonych w § 1 umowy. 

5. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez strony umowy protokół odbioru robót, a 

zapłata nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT na: 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim, Ludów Polski 16, 57-100 

Strzelin. 

6. Wykonawca ma możliwość wystawienia i wysłania Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury 

oraz innego ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego związanego z realizacją zamówienia za 

pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (PEF). 

§ 5 

1. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy na 

poniższych warunkach: 

1) w zakresie wynagrodzenia: 

a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, 

wynikającej ze zmiany stawki od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) w przypadku zmiany zakresu świadczenia wykonawcy spowodowanej okolicznościami, których 

zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. 

2) w zakresie terminu wykonania: 

a) w przypadku działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie 

umownym lub powodującej zmianę zakresu robót, 

b) w przypadku wykonywania innych robót w sferze przekazywanego wykonawcy placu budowy, 

wykonawca jest upoważniony do wystąpienia o wydłużenie okresu na realizację zamówienia o okres 

wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi. 

c) w przypadku złożenia przez Wykonawcę propozycji, które przyśpieszą ukończenie robót, 

zmniejszając koszty, poprawią sprawność lub jakość robót lub w inny sposób dostarczą 

Zamawiającemu pożytku. 

d) w przypadku okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a powstałych z winy Zamawiającego, 

wskutek których konieczna jest zmiana terminu wykonania umowy bądź zmiana wynagrodzenia za 

przedmiot umowy. 
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2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów poszczególnych obowiązków zawartych w 

umowie w przypadku wystąpienia siły wyższej lub nasilenia skutków jej wystąpienia, za które ani 

Zamawiający ani Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności w postaci aneksu. 

§ 6 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy na podstawie protokołu wprowadzenia, 

b) przekazania terenu budowy, ciągu 5 dni od daty podpisania Umowy, w tym do udostępnienia 

Wykonawcy istniejących miejsc poboru wody, energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do 

wykonania zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, 

b) protokolarnego przejęcia terenu budowy, 

c) zabezpieczenia terenu budowy na swój koszt, z zachowaniem najwyższej staranności i 

uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia (w tym wszystkich urządzeń 

i systemów ochrony budynku); koszty robót zabezpieczenia terenu budowy obciążają Wykonawcę, 

d) prowadzenia prac w taki sposób by nie spowodować awarii urządzeń oraz systemów zasilanych 

energią elektryczną, znajdujących się w budynku (np. w wyniku zwarcia w instalacji elektrycznej); 

koszty naprawienia urządzeń i systemów, które uległy uszkodzeniu w wyniku działań Wykonawcy 

ponosi Wykonawca, 

e) utrzymywania terenu objętego robotami w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

f) Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, w tym gruzu budowlanego, 

powstałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, z którymi będzie postępował zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.), 

g) wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 z materiałów i urządzeń własnych; 

materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być nowe i dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, 

h) zorganizowania, a następnie zlikwidowania zaplecza remontowego (w ciągu 3 dni od daty 

odbioru końcowego robót); koszty organizacji i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu 

zaplecza budowy obciążają Wykonawcę, 

i) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich 

zniszczeniem, 
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j) zgłaszania do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu; nie zgłoszenie tych robót daje 

podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenie stanu poprzedniego na koszt i 

ryzyko Wykonawcy, 

k) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i 

zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad, 

ł) dbania o należyty stan i porządek na terenie budowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody 

powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy i zobowiązany będzie do ich naprawienia w 

pełnej wysokości. 

4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wymienione w ust. 5 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. (z wyłączeniem 

kadry kierowniczej i administracyjnej oraz kierowników budowy). 

5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę pracowników fizycznych tj. min. 2 osoby wykonujące prace remontowe związane z 

przedmiotem zamówienia. 

6. Wykonawca na żądanie Zamawiającego obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o 

których mowa w ust. 5. W związku z tym Wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy 

tych osób ze wskazaniem tożsamości danej osoby, oraz czynności, które były wykonywane przez tą 

osobę w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca 

przedłoży dowody zatrudnienia osób, w terminie 3 dni roboczych. 

7. Zamawiający może w każdym czasie zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy celem 

przeprowadzenia kontroli, czy osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 6 są zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę. 

§ 7 

1. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia podwykonawców 

Wykonawca zobowiązuje się do następujących czynności: 

a) Wykonawca nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do 

wykonania robót, przedłoży bezpośrednio Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą, a 

Zamawiający podejmie decyzję w sprawie zgody na zawarcie tejże umowy. 

b) Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia mu projektu umowy z Podwykonawcą nie 

zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub jeżeli Zamawiający 

nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu umowy w powyższym terminie, Wykonawca przed 
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skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robót przedłoży Zamawiającemu, poświadczoną za 

zgodność z oryginałem przez siebie, zawartą umowę, dotyczącą wykonania robót określonych w 

umowie. 

2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 

z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej, 

dostawy lub usługi. 

4. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub 

części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego 

wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego na podstawie art. 

647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną 

przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, 

Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. 

Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy. 

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy. 

6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców jak za swoje własne. 

§ 8 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 

budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym 

pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu Umowy. 

§ 9 

1. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady wykonanych 

robót na okres ………..… miesięcy. Okres gwarancji i rękojmi ulega odpowiednio przedłużeniu o 

czas trwania napraw. 

2. Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z 

gwarancji zamontowanych urządzeń. 

3. Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu bezusterkowego odbioru przedmiotu 

umowy i wydania przez Wykonawcę dokumentów gwarancyjnych. 
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4. Jeżeli w okresie rękojmi i gwarancji zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin ich 

usunięcia; w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiającemu przysługuje 

prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów na zasadach 

ogólnych opisanych w Kodeksie Cywilnym; 

b) jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia to Zamawiający może żądać ponownego 

wykonania robót lub może żądać równowartości wadliwie wykonanej części przedmiotu umowy. 

5. Naprawy gwarancyjne dokonywane będą w terminie 5 dni roboczych od otrzymania przez 

Wykonawcę prawidłowego zawiadomienia o wykryciu wady lub usterki. Forma zawiadomienia 

może być telefoniczna, potwierdzona następnie formą pisemną (dopuszcza się drogę faksową, pocztę 

elektroniczną). 

§ 10 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) za niewykonanie przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 3 ust. 2 - w wysokości 0,2 % 

wartości umownej brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia; 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze w okresie 

gwarancji lub odbiorze w okresie rękojmi - w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto, o której 

mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu na usunięcie wad 

wyznaczanego zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 4 pkt a); 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 7 

dni - w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień 

przerwy; 

4) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości umownej brutto, o której mowa w § 4 ust. 1; 

5) za niespełnienie wymagań w zakresie zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w § 6 

ust. 5 Umowy – karę umowną w wysokości 5 000 zł; 

6) za nieprzedstawienie dowodów wskazanych w § 6 ust. 6 Umowy – w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia; 

7) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w wysokości 0,05% 

całkowitego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia; 

8) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo 

oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi umowy o podwykonawstwo Wykonawca zapłaci 
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Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości umownej brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 

umowy. 

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia, w 

wysokości 0,2% wartości umownej brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania także w innych przypadkach nie 

wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy na zasadach ogólnych wynikających z 

przepisów Kodeksu Cywilnego. 

5. Zamawiającemu, niezależnie od kar umownych, z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przez Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

6. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia okoliczności do ich naliczenia. 

§ 11 

1. Odbiór ostateczny robót będzie dokonany po ich wykonaniu, w ciągu 7 dni od daty 

powiadomienia Zamawiającego o gotowości robót do odbioru (zgłoszenia robót do 

odbioru). 

2. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie został wykonany, tj. roboty nie zostały 

zakończone, odmówi dokonania odbioru i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin 

ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 

3. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę skutecznego dokonania odbioru. 

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

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

odbiorze wad. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

§ 12 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, gdy zaistnieje 

jedna z następujących sytuacji: 

a) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie; 

b) Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; 

c) stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikują się do usunięcia i uniemożliwiają 

użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem; 
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d) Wykonawca nie przestrzega obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów BHP i 

ppoż; 

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości przez 

Zamawiającego o okolicznościach, o których mowa w ust. 1. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 2, powinno nastąpić pod rygorem nieważności 

wformie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: 

dokonania odbioru robót przerwanych, 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

5. Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy następuje z chwilą pisemnego 

powiadomienia Wykonawcy o przyczynach odstąpienia od umowy. W takim przypadku: 

zapłata Wykonawcy nie przysługuje, 

kosztami wykonania zastępczego robót wadliwie wykonanych zostanie obciążony Wykonawca. 

§ 13 

1. Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie 

przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych 

oraz art. 15r ustawy z dnia 31 marca 2020 r. zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 

poz. 568). 

2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu. W 

przypadku niezrealizowania tego, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie 

uważa się za doręczone. 

3. Strony zobowiązują się do polubownego i w dobrej wierze rozwiązywania wszelkich sporów 

mogących powstać na tle wykonywania niniejszej umowy. 

4. W przypadku braku porozumienia wszelkie spory wynikające na tle wykonywania niniejszej 

umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 

5. Umowa zostaje sporządzona w 1 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

          ZAMAWIAJĄCY                                                        WYKONAWCA     


