Załącznik nr 4 do Regulaminu
udzielania zamówień o wartości
do kwoty 130 000 złotych netto

GMINA FAŁKÓW
ul.Zamkowa 1A, 26-260 Fałków

Fałków, 23.09.2021r
Znak: ZP.1.2021

ZAPYTANIE CENOWE
dla zamówień o wartości równej i przekraczającej równowartość kwoty 50 000 złotych
netto do kwoty 130 000 złotych netto
Zamawiający:

Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, NIP: 658-187-20-63
zaprasza do złożenia ofert na:

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - nr 944 w
Czermnie”
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych –
położonej na nieruchomości nr geodezyjny 944 w Czermnie w gminie Fałków o
długości 1000mb i szerokości 3mb. Modernizacja polega na wykonaniu profilowania
i zagęszczenia podłoża drogi oraz wykonaniu warstwy z kruszywa tłuczonego o
frakcji 0-31,5mm i grubości warstwy 10cm po zagęszczeniu. Szczegółowy zakres
robót budowlanych do wykonania znajduje się w przedmiarach. Przygotowany na
podstawie przedmiarów kosztorys ofertowy, należy dostarczyć do zamawiającego
przed podpisaniem umowy. Wyliczona cena jest ceną ryczałtową

Główny przedmiot:
45.23.31.40-2 – Roboty drogowe
Dodatkowe przedmioty:
45.23.31.42-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
2. Termin realizacji zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy wykonać do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy
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3. Okres gwarancji: 12 miesięcy
4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:
4.1 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
następujące wymagania:
a) posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania działalności,
Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Ocena spełnienia warunku
udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę
oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według
formuły spełnienia – niespełnienia.
b) posiadają wiedzę i doświadczenie,
Zamawiający nie wymaga posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełnienia warunku
udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę
oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według
formuły spełnienia – niespełnienia.
c) posiadają potencjał techniczny
Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnego potencjału technicznego. Ocena
spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone
przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania
Ofertowego, według formuły spełnienia – niespełnienia.
d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający nie wymaga dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o
złożone przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego
Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia – niespełnienia.
e) posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o
złożone przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego
Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia – niespełnienia.
Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu, zostaną
odrzucone.
4.2 Informacja na temat zakresu wykluczenia
W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
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1)
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2)
posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% lub akcji,
3)
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4)
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli złoży oświadczenie o braku
występowania ww. powiązań. Oświadczenie stanowi zał nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego. Oferty Wykonawców, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia lub go nie złożą z
ofertą, zostaną odrzucone.
4.3 Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych przypisanych do
poszczególnych kryteriów oceny oferty
Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1. oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym
2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego miejscu i terminie,
3. wykonawca przedstawił ofertę na usługę spełniającą wymagania Zamawiającego
Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią ww. wymagań zostaną odrzucone.
Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i wyboru ofert:
Lp

Nazwa kryterium

Waga kryterium

1.

Cena

100 pkt

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P).
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
a)Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” będzie obliczana zgodnie z poniższym
wzorem:
C min
P = -------------------------- x 100 pkt (zaokrąglone do 2 miejsca po przecinku)
Cbad

gdzie: C min – najniższa cena brutto spośród badanych ofert
C bad – cena brutto oferty badanej
C – liczba punktów badanej oferty w kryterium najniższa cena
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5. Sposób przygotowania oferty:
Zamawiający wymaga, aby oferta sporządzona w języku polskim, zawierała następujące
dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg.
załączonego wzoru formularza ofertowego –zał nr 1, oryginał
2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu–
zał nr 2, oryginał
3) Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
- zał nr 3, oryginał

6. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy dostarczyć:
- email: przetargi@falkow.pl, lub
- fax 447873506, lub
- złożyć osobiście / wysłać pocztą do siedziby zamawiającego na adres: Urząd Gminy w
Fałkowie, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków – sekretariat (uwaga, oferta powinna wpłynąć do
zamawiającego w wyznaczonym terminie)

do dnia 04.10.2021 r. do godz. 12.00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Wojciech Domański, tel: 447873535, przetargi@falkow.pl
Uwaga:
Zamawiający jest administratorem danych osobowych uzyskanych w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym Zamawiający
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
▪ administratorem danych osobowych jest Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków
▪ W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
▪ dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego
▪ odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania do oceny postępowania i jej
ewentualnej kontroli
▪ dane osobowe będą przechowywane, na czas realizacji i trwałości projektu
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▪
▪
▪

▪

obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących
Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Wykonawca, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza
przepisy RODO;
nie przysługuje Wykonawcy:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.

Henryk Konieczny
Wójt Gminy Fałków
…………………………………
podpis zamawiającego
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………………………………………………
(miejscowość, data)
………………………
nazwa i adres oferenta

Formularz ofertowy dla zamówień o wartości równej i przekraczającej równowartość
kwoty 50 000 złotych netto do kwoty 130 000 złotych netto

OFERTA
Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie cenowe dotyczące: „Modernizacja drogi
dojazdowej do gruntów rolnych - nr 944 w Czermnie”
składamy ofertę następującej treści:
1.

oferujemy wykonania zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu cenowym za:
cenę brutto: …………………….. zł, słownie: ..................................................................

2.

Termin wykonania zamówienia: do 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

3.

Warunki płatności: zgodnie z umową

4.

Okres gwarancji- 12 miesięcy

5.

Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym
warunki.

6.

Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności
umowy i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie
ponosi zamawiający.

Załączniki do oferty:
1. ……………………………….
2. ……………………………….
……………………………….
Podpis osoby upoważnionej
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Załącznik nr 2 do Zapytania

………………………….

.......................................................
(pieczęć adresowa/dane Wykonawcy)

miejscowość , dnia
OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu pn. „Modernizacja
drogi dojazdowej do gruntów rolnych - nr 944 w Czermnie”

dotyczące:
a) posiadania odpowiedniego uprawnienia do wykonywania działalności,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) posiadania potencjału technicznego
d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
e) posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania
zamówienia.

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy
odpowiedzialności karnej art. 233 § 1 kodeksu karnego.

...............................................................................………
(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)
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Załącznik nr 3 do Zapytania

…………………………….

................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

miejscowość , dnia

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania pn. „Modernizacja
drogi dojazdowej do gruntów rolnych - nr 944 w Czermnie”
o których mowa w zaproszeniu do złożenia oferty - Warunki wykluczenia, gdyż:
1. Nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
• uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy
odpowiedzialności karnej art. 233 § 1 kodeksu karnego.

...............................................................................…
(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)

Wzór umowy
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UMOWA Nr ZP.1.2021

zawarta dnia ....... w Fałkowie
pomiędzy:
Gminą Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, NIP : 658-187-20-63
w imieniu, której działa
Pan Henryk Konieczny - Wójt Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Anny Wajnberger
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
aa
......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą" o następującej treści:
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego realizowanego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem nr
98/2020 Wójta Gminy Fałków z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej
równowartości kwoty 130 000,00 złotych
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robót budowlanych
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
ze zm.)w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do
gruntów rolnych - nr 944 w Czermnie”
2. W ramach zadania zostanie wykonane profilowanie i zagęszczenie podłoża drogi oraz
wykonanie warstwy z kruszywa tłuczonego o frakcji 0-31,5mm i grubości warstwy 10cm po
zagęszczeniu na odcinku 1km i szerokości 3mb. Dokładny zakres robót określa kosztorys
ofertowy.
§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia ……….. r. tj 20 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy
§3
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie wybraną ofertą
Wykonawcy, jest wynagrodzenie w formie ryczałtowej.
2. Wysokość wynagrodzenia ustalona w oparciu o kosztorys uproszczony ofertowy stanowiący
integralną część umowy wynosi:
brutto: ………………………….wraz z podatkiem Vat
słownie złotych brutto:…………………………………………………………….
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3. Ilekroć w umowie jest mowa o wynagrodzeniu należy przez to rozumieć
wynagrodzenie brutto określone w ust. 2.
4. Wynagrodzenie za roboty budowlane obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania
przedmiotu umowy w szczególności: koszty realizacji prac i obowiązków wymienionych
w § 4 ust. 2.
5. Przyjęta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona została w oparciu o przepisy
ustawy o podatku VAT od towarów i usług obowiązujące w dniu złożenia oferty.
6. Przy wystawianiu faktury, zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług
obowiązująca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiązku podatkowego).
7. Rozliczenie Wykonawcy za roboty będzie się odbywało na podstawie faktury końcowej.
8. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego przedmiotu
umowy.
9. Termin płatności faktur wynosi do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego
łącznie: faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru robót .
10. Faktura będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy. Fakturę należy wystawić z
następującymi danymi:
Nabywca: Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, NIP : 658-187-20-63
Odbiorca: Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, NIP : 658-187-20-63
11.
Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla
Wykonawcy z tytułu realizacji umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:
11.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za
pośrednictwem metody podzielnej płatności (split payment) przewidzianego w przepisach
ustawy o podatku od towarów i usług.
11.2 Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze:
a) Jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności,
o której mowa powyżej,
b) Jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym
od 01 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w
ustawie o podatku od towarów i usług.
11.3 W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w
pkt 11.2 pkt b) opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe
wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z
zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty
wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek
odsetek / odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
11.4 przypadku zamiaru złożenia ustrukturyzowanej faktury Wykonawca proszony jest o
poinformowanie Zamawiającego o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed terminem jej
złożenia. Zamawiający niezwłocznie przekaże wykonawcy informację o numerze konta na
platformie PEF.
§4
OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) przekazanie Wykonawcy terenu robót, dokumentacji projektowej-przedmiarów;
b) dokonanie czynności odbioru przedmiotu umowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) urządzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz utrzymanie w/w
składników w należytym stanie,
b) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi
przepisami, aktualnym stanem wiedzy technicznej, prawem budowlanym, wydanymi
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3.

4.
5.

6.

7.

na jego podstawie aktami wykonawczymi i innymi obwiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa,
c) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi określonymi w przepisach
szczegółowych,
d) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób postronnych oraz zapewnienie dozoru
robót,
e) doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu robót po wykonanych robotach,
f) dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów odbiorowych.
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów
państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych
ustawą Prawo budowlane.
Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia robót na czas ewentualnych przerw w ich
realizacji.
Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co do jakości,
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do
art. 10 ustawy Prawo budowlane. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów deklarację właściwości
użytkowych lub krajową deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą techniczną dla
wbudowanych
materiałów. Komplet w/w dokumentów Wykonawca przekaże
Zamawiającemu po zakończeniu robót, a przed odbiorem przedmiotu umowy.
Wykonawca jest obowiązany informować Zamawiającego o wszystkich problemach lub
okolicznościach, które mogą mieć wpływ na jakość i termin wykonania przedmiotu umowy,
w tym poinformować o niemożności wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym.
Wykonawca obowiązany jest stosować się do wszystkich poleceń Zamawiającego, zgodnie
z obowiązującym prawem.
§5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu
i osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub
niewłaściwego wykonania umowy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie
BHP i warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno – technologiczne stosowane
na terenie prowadzenia robót.
3. Strony zgodnie ustalają, że nie wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań przewidzianych
w niniejszej umowie będzie wywoływało skutki wynikające z niniejszej umowy i
obowiązujących przepisów prawnych.
§6
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu o terminie zakończenia robót i gotowości do ich
odbioru końcowego
2. Warunkiem zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru jest ich
zakończenie
3. W ciągu 14-tu dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru
końcowego, Zamawiający dokona odbioru robót.

11

§7
RĘKOJMIA i GWARANCJA
1. Okres gwarancji/rękojmi na przedmiot umowy ustala się na 12 miesięcy od daty odbioru
przedmiotu umowy.
2. W przypadku wystąpienia usterek w okresie trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się
do przystąpienia do ich usunięcia w ciągu 3 dni licząc od daty powiadomienia przez
Zamawiającego w formie pisemnej.
3. Termin usunięcia usterek określi Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą.
§8
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 1 % wynagrodzenia, za każdy
dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 0,3%
wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad czy usterek,
3) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 20 % wynagrodzenia.
2. Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z odsetkami
ustawowymi za opóźnienie z wynagrodzenia Wykonawcy, składając właściwe
oświadczenie.
§9
UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od
zaistnienia niżej wymienionych okoliczności:
1) Wykonawca nie realizuje z przyczyn leżących po jego stronie przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, chyba że przerwa jest uzasadniona
technologicznie
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i
zawierać uzasadnienie.
3. W wypadku odstąpienia od umowy strony obowiązują następujące zasady:
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi inwentaryzację robót wg stanu na dzień odstąpienia,
2) w razie, gdy Wykonawca nie sporządzi inwentaryzacji, o której mowa w pkt 1,
Zamawiający może powierzyć sporządzenie inwentaryzacji innej osobie i żądać
zwrotu od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu,
3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
4) koszty zabezpieczenia przerwanych robót ponosi Wykonawca, jeżeli odstąpienie od
umowy następuje z przyczyn leżących po jego stronie.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane do dnia odstąpienia, o ile zostały wykonane zgodnie z
umową i odebrane.
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§10
ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY
Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem
nieważności.
§ 11
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez
sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Integralną część umowy stanowi: oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowaprzedmiar, kosztorys ofertowy.
§ 13
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1. Wykonawca niniejszym oświadcza, że przekazał osobom fizycznym, których dane
osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa lub na etapie zawarcia
niniejszej umowy, informację o udostępnieniu tych danych osobowych obejmującą
elementy treści wskazane w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
2. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać informację o której mowa w ust. 1
wszystkim osobom fizycznym których dane zostaną w przyszłości udostępnione
Zamawiającemu w związku z realizacją niniejszej umowy.
§ 14
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
Zamawiającego i dla Wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

………………………………..

…………………………………
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