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I. Zamawiający 

 

 Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Konwalia” przy ul. Polnej w Pasłęku, 14-400 
Pasłęk. 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy - Kodeks cywilny. 
 

2. Zamówienie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 
 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, polegająca na budowie wewnętrznej instalacji 

wodociągowej służącej do nawadniania ogródków działkowych. W zakres budowy wchodzi: 

 a) instalacja wodociągowa o średnicy 90mm z rur PE PN 10 o długości około 430 m, 

 b) instalacja wodociągowa o średnicy 50mm z rur PE PN 10 o długości około 2423 m, 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

 

 Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia   
30 06. 2018 r. 
  
 

V. 
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków 

 

 O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający niżej określone warunki. 
 Zamawiający uzna za spełnienie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie: 

 1. wiedzy i doświadczenia zawodowego, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich ostatnich pięciu 
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 
2 zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia 
to jest: wybudował 2 sieci wodociągowe o długości nie mniejszej niż 1200 m każda, 
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 2. osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca będzie dysponował  
osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą: 
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych, który może pełnić funkcję kierownika budowy, 

Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w 
dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. VI niniejszej specyfikacji. Z treści 
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki Wykonawca spełnił. 

 Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania. 

 

VI. 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów,  jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 

 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w punkcie 
V. wykonawca załączy do oferty: 
 a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania 
oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy 
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, zgodny z wzorem 
stanowiącym załącznik nr 2, do SIWZ; 

 b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodny z 
wzorem stanowiącym załącznik nr 3, do SIWZ; 

 

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 

W przypadku braku oświadczeń i dokumentów, lub w przypadku stwierdzenia błędów w 
złożonych oświadczeniach i dokumentach, możliwe jest ich uzupełnienie po upływie terminu 
składania ofert, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie, chyba że mimo 
ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu w którym 
upłynął termin składania ofert. 
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VII. 
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów 

 

1. Wszelkie informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie na adres 
Zamawiającego. 

2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 
wątpliwości związanych ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i 
złożenia oferty, kierując  swoje zapytania  na  piśmie  pod  adres Zamawiającego. 

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z 
prowadzonym postępowaniem, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert. 

4. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający 
może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5. Oferenci przedstawią oferty zgodnie z wymogami specyfikacji warunków zamówienia. Oferta 
powinna obejmować całość zamówienia. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane. 

 
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami jest: 
         - Eugeniusz Andrusewicz 

Ul. Ogrodowa 6/23 w Pasłęku,  w godz. 16 00 – 18 00 

tel. kom. 509 908 792. 
 

 

VIII. Termin związania ofertą 

 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą. 

 
 

IX. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

 1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 
 a) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru – zał. Nr 1), 
 b) oświadczenia wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. VI, 

 2. Każdy oferent złoży tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant podmiotów występujących 
wspólnie. 

 
 Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają 
udostępnieniu od chwili ich otwarcia. 
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X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Ofertę należy przekazać Panu  Eugeniusz Andrusewicz ul. Ogrodowa 6/23 14-400 Pasłęk, nie później 
niż do dnia 23. 02. 2018r. do godz. 18 : 00, Oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty i 
zostanie powiadomiony, jaki numer otrzymała jego oferta Wszystkie oferty otrzymane przez 
Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone oferentom. 

2. Oferent złoży ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego, bez  nazwy 
i adresu oferenta i napisem „Budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej Rodzinnych Ogrodów 

Działkowych „Konwalia” - oferta  – nie otwierać przed   
24. 02. 2018 r.”godz. 15,00. 
3.  Oferent może wycofać ofertę, lecz nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu 

składania ofert. 
4. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 
24.02.2018 r. o godz. 15:00, w pod adresem ul. Ogrodowa 22 świetlica „Pasłęczanka”. Otwarcie 

ofert jest jawne. 
5. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności 

Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle jemu informację z otwarcia ofert, na 
pisemny wniosek. 

 
 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

 1. Przed obliczeniem ceny oferty wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z 
zakresem rzeczowym prac przewidzianych do wykonywania. 

 2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z 
dokumentacji projektowej przekazanej w SIWZ, a także koszty wszystkich robót, bez których 
realizacja zamówienia byłaby niemożliwa, a w szczególności koszty robót przygotowawczych 
porządkowych, koszty zagospodarowania i dozoru zaplecza i placu budowy, doprowadzenia 
i ponoszenia opłat z tytułu zużycia wody i energii, koszty ubezpieczenia budowy i robót z 
tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności 
cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób 
trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami 
budowlanymi. 

 
 

 3. Cena oferty jest ceną ryczałtową. Cenę oferty należy wyliczyć jako wartość netto oraz 
wartość brutto czyli łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT, 

 4. Cena określona przez oferenta zostanie ustalona na okres realizacji zamówienia i nie będzie 
podlegała zmianie, z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie. 

 
 

XII. 
Opis kryteriów, ich znaczenie i sposób dokonania oceny ofert, którymi Zamawiający będzie 
się kierował przy wyborze oferty 
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Przy ocenie i wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
A. najniższa cena       100% 
 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną 

 

 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia z oferentem, którego oferta została 
wybrana w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej ofert. 
 
 Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. 
 
 

XIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 

 

 1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w kodeksie cywilnym. 
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ROZDZIAŁ  2 

 
 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 1. 

OFERTA 
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….............................................................                                                                                                                                           
nazwa oferenta 
 
...............................................................                                                                                                                                       
siedziba oferenta 
 
..............................................................                                                                                                                                            
nazwa banku i nr konta oferenta 
 
...............................................................                                                                                                                                       adres 

poczty elektronicznej oferenta 
 

…............................................................                                                                                                                                              
nr telefon                                          nr fax 

                                                                                                     
Do ...................................................                                                                                                                                                               
zamawiający 
......................................................... 

 
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na budowę wewnętrznej instalacji wodociągowej Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych „Konwalia”, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ i ogłoszeniu: 

 1. Oferujemy wykonanie robót, będących przedmiotem zamówienia w , za 

cenę .......................................................... zł , brutto 

słownie .................................................................................................  ............................. zł, w tym podatek 

VAT, o wartości, ........................................... zł, 

 a) Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: do dnia .................. 2018r. 

 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, w tym ze wzorem umowy i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ . 

 4. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wskazanym przez zamawiającego 

 5. Oferta została złożona na ................... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr .................... do 

nr ................... 

 6. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

                      

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

         /upełnomocnieni przedstawiciele oferenta data ) 
 
 
 
 
 

 

ZAŁĄCZNIK    NR 2. 

DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE 
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Nazwa oferenta ................................................................................. 

Adres oferenta .................................................................................. 

 
 
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 
 

Rodzaj robót (zakres wykonany) Wartość Data i miejsce wykonania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

      Podpisano 
 
                                                                 ..................................................... 
                                                                                                        ( upoważniony przedstawiciel ) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
ZAŁĄCZNIK  NR 3.   
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WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 

Nazwa wykonawcy  ........................................................................................ 
 
Adres wykonawcy .......................................................................................... 
 

Nazwisko imię 
Kwalifikacje 
zawodowe 

Doświadczenie i 
wykształcenie 

Zakres 
wykonywanych 

czynności   

Podstawa do 
dysponowania osobą 

 
 

    

 

Jednocześnie oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia. 
 
 
 
 
                                                                 Podpisano 

                                                             

..................................................... 
                                                                                                                                       ( upoważniony przedstawiciel ) 
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ROZDZIAŁ  3 

 
 
 
 
 
 

UMOWA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

UMOWA 

 W dniu …………………………………………..2018r. 
pomiędzy ……………………………………………………..reprezentowaną 
przez  ……………………………………….zwaną dalej „Zamawiającym”, z jednej strony, 
a ……………………………………………………………  z siedzibą , reprezentowanym 
przez ……………………………………………………………………………., zwanym dalej „Wykonawcą”, z drugiej 
strony, zawarto umowę treści następującej: 

Biorąc pod uwagę, że Zamawiający złożył zaproszenie do składania ofert na wykonanie przez 
Wykonawcę robót budowlanych, o nazwie : 

„ Budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej ROD „Konwalia” 

 
zwanych dalej „robotami”, oraz że Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy, na realizację i 
zakończenie tych robót i usunięcie ujawnionych w nich wad, strony niniejszej umowy ustalają, co 
następuje: 
 

§  1. 
 1. Uznaje się, że umowę niniejszą tworzy niniejszy formularz umowy oraz następujące 

dokumenty, które będą uznawane jako integralne części umowy i będą stosowane i 
interpretowane w następującej kolejności: 
 a) Dokumentacja budowlana, 
 b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 c) Oferta wybranego przez zamawiającego wykonawcy. 

 
§  2. 

 1. Zamawiający, niniejszą umową, zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania 
wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i 
nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w umowie. 

 2. Zamawiający ponadto zobowiązany jest do: 
 a) przekazania protokolarnie Wykonawcy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, placu 

budowy, 
 b) wyznaczenia Przedstawiciela Zamawiającego 
 c) odbioru robót zanikających, częściowych i końcowego – ostatecznego odbioru przedmiotu 

umowy, 
 d) odebrania robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

 3. Przedstawiciel Zamawiającego  jest odpowiedzialny za współpracę z Wykonawcą przy 
realizacji robot objętych niniejszą umową oraz za zabezpieczenie interesów Zamawiającego. 

 
§  3. 

1. Wykonawca, niniejszą umową, zobowiązuje się do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu 
zamówienia publicznego zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, 
przepisami Prawa budowlanego i oddania go Zamawiającemu w terminie i na zasadach 
ustalonych w umowie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich wad występujących w przedmiocie 
zamówienia, w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady 



 

 

fizyczne, która wynosi 24 miesiące licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań dotyczących 

stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających z 
dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

4. Przestrzeganie wymogów, o których mowa w ust. 3 nadzorują i potwierdzają inspektorzy nadzoru 
inwestorskiego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty budowy w 
formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane. 

7. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 
wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych 
obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą. 

8. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót wykonawca ponosi 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie. 

9. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Przedstawicielowi Zamawiającego Inspektorom 
nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak 
też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, 
gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do ostrzegania Przedstawiciela Zamawiającego, tak wcześnie jak 
to możliwe, o szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie 
wpłynąć na jakość robót, zmiany ceny umownej lub opóźnienie w realizacji robót. Przedstawiciel 
Zamawiającego ma prawo zażądać od wykonawcy oceny wpływu przyszłego wydarzenia i 
okoliczności na cenę umowną i na datę zakończenia robót. 

11. Wykonawca opracuje i przedstawi Przedstawicielowi Zamawiającego i Inspektorowi nadzoru 
propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu wydarzenia, o którym mowa w pkt. 
10, lub okoliczności mających wpływ na realizację robót, jak też będzie współpracował przy 
wykonywaniu odnośnych poleceń z Przedstawicielem Zamawiającego i Inspektorem nadzoru. 

12. Szkoda zaistniała w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w okresie między 
terminem rozpoczęcia robót, a terminem ich zakończenia oraz w okresie odpowiedzialności 
wykonawcy za wady spowodowana w tym okresie, pozostająca w bezpośrednim związku z 
usuwaniem wad, będzie naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt. 

13. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni personel 
posiadający wymagane prawem kwalifikacje zawodowe w tym kierownika budowy. 

14. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która 
należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to 
Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu siedmiu dni opuści teren budowy i nie będzie miała 
żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy. 

  

§  4. 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót określony niniejszą umową w  terminie do  
dnia   ………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

§  5. 

 1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy ustala 
się ryczałtowo w kwocie ……………………………zł (słownie:………………………………………………………….. 
złotych  łącznie z obowiązującym podatkiem od towarów i usług VAT. 

 2. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury VAT, której 
podstawą do wystawienia będzie  bezusterkowy końcowy protokół odbioru robót. 

 3. Faktura wystawiona przez Wykonawcę płatna będzie w formie przelewu na jego konto w terminie 
do 14 dni od dnia doręczenia dla Zamawiającego. 

 4. Wysokość wynagrodzenia nie podlega zmianom do końca realizacji umowy, z zastrzeżeniem 

postanowień § 19. oraz § 3 pkt. 10. 

§  6. 

1. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia w 
określonym terminie, na koszt Wykonawcy. 

2. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 
to Zamawiający lub inspektor nadzoru ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na 
jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, 
Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu 
kosztów. 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez Zamawiającego, to 
ma on prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy. 

4. Koszty wymienione w ust. 3 lub ich odpowiednią część Zamawiający ma prawo pokryć w całości 
lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§  7. 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy, w 
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, 

2) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia, 

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 0,05 % 
wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad, 

4) w przypadku gdy opóźnienie, o której mowa w pkt. 2 i 3, przekroczy okres 30 dni, Zamawiającemu 
oprócz kary umownej przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, które to uprawnienie 
zamawiający może wykonać w terminie dwóch miesięcy poczynając od daty upływu 
trzydziestodniowego okresu tego opóźnienia. 

5) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w okolicznościach, o których mowa w 
ust. 4 należna kara umowna obejmuje należność, o której mowa w ust. 1 oraz w ust. 2 lub 3. 

 

§  8. 



 

 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1. za opóźnienie w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w 
wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

2. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % 
wartości wynagrodzenia umownego, 

 

§ 9. 

Strony ustalają iż mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone w niniejszej umowie 
kary umowne. 
 

§  10. 

1. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających 
się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych 
czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez 
inspektora nadzoru. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru: wpisem do dziennika budowy. 
Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru w terminie 
7 dni od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie 
wpisu do dziennika budowy. 

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty 
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące dokumenty 
pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru 

1) dziennik budowy wraz z oświadczeniami kierownika budowy i kierowników robót 
branżowych o zgodności wykonania poszczególnych obiektów z projektem budowlanym, 
warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami obowiązującymi polskimi normami, 

2) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę 
sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych 
zamówieniem, 

3) protokoły prób ciśnieniowych i sprawdzeń instalacji, 

4) atesty na wbudowane materiały i urządzenia, 

5) dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy 
uzgodnionymi i potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, 
projektanta i Zamawiającego, 

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru. 

 

§  11. 



 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość 
lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na cel określony w umowie. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, za usunięcie wad fizycznych przedmiotu 
umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze 
lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

3. O wykryciu wady Zamawiający  obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w 
terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. 

4. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających 
na celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni przez 
dokonaniem oględzin, chyba że strony umówią się inaczej. Zamawiający wyznaczy termin na 
usunięcie wad, po upływie którego w razie ich nie usunięcia naliczy kare umowną, 
odpowiednio jak w § 7 pkt. 3, z możliwością usunięcia wady we własnym zakresie, na koszt 
Wykonawcy. 

5. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń 
wynikłych z tytułu nienależytego wykonania umowy na podstawie obowiązujących przepisów 
Kodeksu Cywilnego o rękojmi. 

7. Strony zgodnie ustalają, iż okres rękojmi wynosić będzie 24  miesiące od dnia 
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy (Kodeks Cywilny). 

 

§  12. 
 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, niezależnie od okoliczności opisanej 

w § 7 ust. 4,gdy: 
 a) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni, 
 b) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, 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 jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą 
umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami 
Zamawiającego, 

 d) Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy 
o okolicznościach o których mowa w punktach 1.2. i 1.3. 

 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 
 a) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w  terminie  

30  dni  od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie, 
 b) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 

odbioru, 
 c) Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 



 

 

 3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

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

 a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

 b) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

 c) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w w pkt 4.2., Wykonawca przy udziale 
inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu 
na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

 d) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy 
terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 
które zostały wykonane do dnia odstąpienia. Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości 
wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót w toku 
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. 

 5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym 
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może 
od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu 
podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

 

§  13. 

1. Przedstawicielem Zamawiającego jest:  …................................................................. 

 

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

 

§ 14. 

1. Wykonawca może powierzyć, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod 
warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych 
dokumentów,  termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni. 

3. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i 
żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 



 

 

podwykonawcą  lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 
określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że 
wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

5. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

6. 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. 

7. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub 
w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty 
tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471  § 5 kc 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. 

8. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy. 

9. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy 

10. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 
obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada 
za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

 

§  15. 

Wykonawca obowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wysokości 10 % wartości umownej brutto określonej w § 5 ust. 1. 

 

§  16. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca złoży w formie gotówkowej oraz  
gwarancji ubezpieczeniowej . 

 

§  17. 

Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
terminie 30 dni od daty końcowego odbioru zadania. 

§  18. 

Pozostałą część zabezpieczenia należytego wykonania umowy, to jest 30 % kwoty, zostanie zwrócona 
Wykonawcy w terminie 14 dni po upływie okresu rękojmi. 

§  19. 

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia 



 

 

należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 

 a) stawki podatku od towarów i usług, 

 b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym, wynagrodzeniu za pracę, 

 c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

§  20. 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą 
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych i prawa 
budowlanego. 

§  21. 

Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwe ze względu na 
siedzibę Zamawiającego sądy powszechne. 

 

§  22. 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
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Opis  przedmiotu  zamówienia 
 

 
 



 

 

 
 Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na polegająca na budowie 
wewnętrznej instalacji wodociągowej służącej do nawadniania ogródków działkowych. W zakres budowy 
wchodzi: 

 a) instalacja wodociągowa o średnicy 90mm z rur PE PN 10 o długości około 430 m, 

 b) instalacja wodociągowa o średnicy 50mm z rur PE PN 10 o długości około 2423 m, 

 

 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączone: 

 1. Projekt budowlany – opis techniczny 
 2. Projekt budowlany - armatura 
 3. Projekt budowlany – mapa 
 4. Przedmiar robót 

  
 


