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Kórnik, 16 sierpnia 2016 r. 

Specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia 

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone 

w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ogrodzenia wokół terenu Arboretum 

Kórnickiego  

 

I. Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Dendrologii PAN w Kórniku, ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik, 

www.idpan.poznan.pl. 

II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

III. Opis przedmiotu zamówienia „budowa ogrodzenia wokół terenu Arboretum Kórnickiego (etap 

IA)”: Nr CPV 45100000 – 8 i 45200000 – 9. Przedmiot zamówienia określa: projekt budowlany 

(zał. nr 1 i przedmiar robót – zał. nr 2. 

IV. Termin wykonania zamówienia: do 31 października 2016 roku. 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

 w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży 

oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 22 i 24  ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.) i wypis z odpowiedniego rejestru o 

działalności gospodarczej oraz spełnia warunki i wymagania określone w SIWZ .  

 inne dokumenty – formularz ofertowy, kosztorys ofertowy, oświadczenie o przyjęciu 

warunków umowy.  

VI. Ocena spełnienia tych warunków nastąpi przez sprawdzenie formalno-prawne przedstawionych ww. 

dokumentów na zasadzie „spełnia-nie spełnia”. 

VII. Kosztorys przedmiarowy musi być wypełniony według wzoru zał. nr 2, który po wypełnieniu przez 

Wykonawcę stanowić będzie kosztorys ofertowy – jako załącznik do oferty. 

Ofertę stanowi wypełniony druk „OFERTA” z załączonymi wymaganymi dokumentami oraz 

drukami sporządzonymi przez zamawiającego. 

VII. Informacje o sposobie porozumienia się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń oraz dokumentów: pocztą na adres zamawiającego lub faksem na nr 0 61 8170166. Fax 

musi zostać potwierdzony przesyłką pocztową. 

VIII. Wymagania dotyczące wadium: nie ma. 

IX. Termin związania oferty: 30 dni od dnia otwarcia ofert. 

X. Opis części zamówienia: nie przewiduje się składania ofert częściowych. 

XI. Opis sposobu przygotowani oferty: ofertę (wzór – zał. nr 1 i 2) należy sporządzić w języku polskim, 

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Treść oferty musi odpowiadać treści 
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Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane. Ofertę należy złączyć w sposób 

uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki. Wymagane dokumenty należy przedstawić w 

formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone 

klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem. Podpisy 

pod dokumentami oferty składa(ją) osoba(y) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny: Wykonawca określi cenę na wszystkie elementy zamówienia 

wymienione w przedmiarze robót i poda nazwy materiałów, które zamierza użyć do wykonania 

umowy. Kosztorys po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić będzie kosztorys ofertowy jako 

załącznik do oferty. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we 

wszystkich pozycjach występujących w kosztorysie ofertowym. Ostateczną cenę oferty stanowi 

suma wartości poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego brutto (tj. wraz z podatkiem VAT) 

podana w złotych i groszach. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w 

stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w określonym 

terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami 

ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty.  

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: oferty należy składać w zamkniętych kopertach z 

dopiskiem: „Ogrodzenie Arboretum – przetarg nr 02/2016” do 1 września 2016 roku w sekretariacie 

nr pokoju 1.03 Instytutu do godz. 11
00

. Oferty zostaną otwarte 1 września 2016 roku o godz. 11
30

 w 

pokoju nr 11 w budynku A Instytutu. 

XIV. Opis kryteriów jakimi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert; kryterium wyboru oferenta – cena – waga 80% i 

inne kryteria: gwarancja – waga 20%.  

W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym oferentom zostaną przyznane punkty według wzoru: 

stosunek ceny badanej do najniższej razy 100 razy 80%, inne kryteria: za każde trzy miesiące ponad 

gwarancję podstawową, która wynosi 36 miesięcy, przyznaje się 10 punktów, nie więcej niż 100 

punktów, razy 20% wagi. Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku. 

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy: zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: nie ma. 

XVII. Wzór umowy; załącznik nr 3. 

XVIII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania; niejawne będą informacje 

zawarte w ofercie zastrzeżone przez wykonawcę lub naruszające jego interes prawny oraz 
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wynikające z działu VI ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. nr 907 j.t. z  późn. 

zm.). 

XIX. Wskazanie osób uprawnionych do porozumienia się z wykonawcami: Naczelny Inżynier Witold 

Jakubowski tel. 0 61 8170033. 

 

 

Dyrektor Instytutu 

 

prof. dr hab. Jacek Oleksyn 
 

 
 

Załączniki nr: 

1. wzór oferty 

2. przedmiar robót 

3. wzór umowy 
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Zał. nr 1 do SIWZ 

ogrodzenie 

OFERTA  PRZETARGOWA(wzór) 

Data ………………………….. 

Do Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk 

w  K ó r n i k u 

ul. Parkowa 5 

 

1. Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonym z dnia ………………... 

opublikowanego ………….................................................................................................. na budowę 

ogrodzenia wokół terenu Arboretum Kórnickiego (etap IA) oferujemy wykonanie robót za cenę 

brutto: .............................................. słownie.......................................................... 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu – tj. 

na okres ………….. dni. 

4. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami w zakresie: …………………, a w 

zakresie ……………………… z zachowaniem przepisów Art. 23 UPZP. 

5. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy w ciągu 

................ dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze naszej oferty. 

6. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

a/ ....................................................................................................................................... ..... 

b/ .......................................................................................................................... .................. 

c/...........................................................................................................................................  

d/............................................................................................................................................. 
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Zał. nr 2 do SIWZ 

ogrodzenie 
 

KOSZTORYS OFERTOWY 
 

KODY CPV: 

45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

 

 

NAZWA INWESTYCJI     : Ogrodzenie Arboretum Kórnickiego – etap IA  
 

ADRES INWESTYCJI        : Budowa  ogrodzenia wokół terenu Arboretum  Kórnickiego  

 
 
INWESTOR : Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk 

ADRES INWESTORA : ul. Parkowa 5,  62-035 Kórnik 

BRANŻA : konstrukcyjna 
 
 
 
SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ  :  ……………………….  

DATA OPRACOWANIA            :  …………………….. 

   

Stawka roboczogodziny    :   ………….. zł 

Poziom cen          :   …….. kw. 2016 

NARZUTY 

Koszty pośrednie [Kp]                  :   ………….% R, S 

Zysk [Z]                                        :   …………. %R+Kp(R), S+Kp(S) 

 
 
 
 
Ogółem wartość kosztorysowa robót (netto) :    …………… zł    

Podatek VAT (23%) :      …………… 

zł 

Razem brutto :    ……………….. zł 
 
Słownie: …………………………………………………………………………… 

 
 
 

WYKONAWCA :                                                               
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     Data opracowania                                                               

 

 

KRTA CHARAKTERYSTYKI I INFORMACJI O KOSZTORYSIE 

 

NAZWA OBIEKTU LUB ROBÓT I LOKALIZACJA 

Projekt budowy ogrodzenia Arboretum Kórnickiego 

Roboty drogowe. 

KROTKI OPIS PRZYJĘTEJ ORGANIZACJI ROBÓT 

wg  projektu  – Budowa ogrodzenia Arboretum Kórnickiego 

Roboty drogowe.  

PODSTAWA OPRACOWANIA KOSZTORYSU 

Projekt budowy ogrodzenia Arboretum Kórnickiego 

Roboty drogowe.  

Inne ………………………………………………… 

INSTRUKCJE I WYTYCZNE ZASTOSOWANE PRZY KOSZTORYSOWANIU 

Katalogi KNR, KNRW, KNNR  katalogi w formie elektronicznej nowelizowane w ramach licencji 

programu kosztorysowego. 

Inne ………………………………………………………………………………. 

INNE DANE PRZYJĘTE PRZY OPRACOWANIU KOSZTORYSU 

1. Założenia wyjściowe do kosztorysu . 

Stawka roboczogodziny R-g: ……………………..zł/r-g 

Narzuty kosztów pośrednich Kp: ……………………% od robocizny i sprzętu 

Narzut zysku Z: …………………….% od (R+Kp_R) i (S+Kp_S) 

Koszty zakupu od M uwzględniono w cenach materiałów  

 W przypadku braku katalogu odpowiadającego danemu zakresowi robót stosujemy kalkulację 

własną. 



7 

 

2. Wartość kosztorysu jest wartością bez podatku VAT.   

3. Kody CPV  

Grupa 45100000 – 8   Przygotowanie terenu pod budowę    

Klasa  45112000-5 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów  budowlanych, roboty ziemne 

Kategoria 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

Grupa 45200000 – 9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  i  wodnej 

Klasa 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni  

autostrad, dróg 
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DZIAŁY KOSZTORYSU 

Lp. Nazwa działu Od Do 

1 A. Roboty przygotowawcze 1 2 

2 B. Ogrodzenie 3 21 

 

 

 

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH 

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Uproszczone RAZEM 

1 A. Roboty przygotowawcze        

2 B. Ogrodzenie        

  RAZEM        

Słownie:  

 

 

 

KOSZTORYS INWESTORSKI 

Lp. Podstawa Opis 
Jedn. 
przed. 

Ilość Cena jedn. Wartość 

1  A. Roboty przygotowawcze 

1 
 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w 
terenie równinnym 

km 0,147   

 

2  

Wprowadzenie nowego ogrodzenia na mapę zasadniczą ryczałt 1   

 
 

Razem dział: A. Roboty przygotowawcze 
 

2  B. Ogrodzenie 

3 

 Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika km 0,147   

 

4 
 

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach 

grubości do 10 mm i elementów maszyn grubości do 10 mm na złom 
wsadowy 

t 0,36   

 

5 

 
Transport technologiczny elementów zdemontowanych(złomowanych) 
konstrukcji metalowych do 1 km 

t 3,6   

 

6 
 

Transport technologiczny elementów zdemontowanych(złomowanych) 

konstrukcji metalowych - za każde rozpoczęte 500 m 
t 3,6   

 

7 
 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 
do 15 cm 

m3 28,1   

 

8 

 
Wywiezienie na wyznaczone wysypisko, z załadowaniem gruzu 
obliczonego wg wymiarów rozbieranych konstrukcji samochodami na 
odległość do 1 km gruz żwirobetonowy i żelbetowy 

m3 28,1   

 

9 
 

Dodatek do wywózki za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu ponad 1 km 

m3 28,1   
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10 

 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 

0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi oładowności do 5 t na odległość do 1 km 

m3 56,76   

 

11 
 

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu 
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach 
gruntowych ziemi kat. III-IV 

m3 56,76   

 
12 

 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2 140   

 

13 
 

Cokoły betonowe o wymiarach 0,25 x 0,20 m na fundamencie z betonu 
C20/25 

m 145,9   

 

14 
 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - 
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 

m2 189,7   

 

15 
 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - 

wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 
m2 189,7   

 

16 
 

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami warstwami 20 cm ziemi 
leżącej obok, z przerzutem ziemi na odl. do 3 m oraz zagęszczeniem 

warstw mechanicznie w gruncie kat.I-III (z zakupem piasku i dowozem) 

m3 61,34   

 

17 
 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm m2 145,9   

 

18 
 

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde następne 5 cm 
humusu 

m2 145,9   

 
19 

 
Wygrabienie oraz zebranie w stosy chwastów i jednorocznych 
samosiewów 

m2 145,9   

 
20 

 Ogrodzenie stalowe przęsłowe wraz z montażem i transportem t 4,46   

 

21 
 

Wrota z furtkami wysokości 1.2 m szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z 
siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z 

blachy o wysokości 25 cm 

kpl. 1   

 

Razem dział: B. Ogrodzenie  

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT  

Słownie:  
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Zał. nr 3 do SIWZ 

ogrodzenie 

UMOWA NR ……../2016 

 

zawarta w dniu ……………………….. r. w Kórniku, pomiędzy Instytutem Dendrologii PAN w 

Kórniku ul. Parkowa 5 zwanym dalej w tekście Zamawiającym reprezentowanym przez Dyrektora 

Instytutu prof. dr. hab. Jacka Oleksyna ,  

a 

…………………………………………….. zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym 

przez ……………………………………………… o następującej treści: 

§ 1 

Podstawę zawarcia umowy stanowi dokonany przez Zamawiającego wybór oferty Wykonawcy 

w przetargu nieograniczonym. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: budowa ogrodzenia wokół terenu Arboretum 

Kórnickiego (etap IA) w zakresie określonym w załączonych: projekcie, przedmiarze robót i 

ofercie Wykonawcy strona od …… do ………...(zał. nr 1). 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należność w wysokości ………..zł. brutto, 

słownie: …………………………………………..złotych i …………….. grosze. 

3. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi fakturami częściowymi do 90% wartości umowy na 

podstawie protokołów częściowego odbioru robót i fakturą końcową na podstawie protokołu 

odbioru końcowego po zakończeniu robót i przekazaniu przedmiotu umowy do użytkowania. 

4. Należność będzie realizowana z konta Zamawiającego nr 46 1130 1088 0001 3144 5620 0001  na 

konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 

§ 2 

Na zakres robót objętych niniejszą umową składa się roboty wyszczególnione w kosztorysie 

ofertowym stanowiącym zał. 2. 

§ 3 

Termin rozpoczęcia robót – po podpisaniu umowy. 

§ 4 

Termin zakończenia robót objętego umową ustala się na 31 października 2016 r. 

§ 5 

Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: inż. Kazimierz Płatkiewicz. Zakres działania 

inspektora nadzoru określają przepisy Ustawy z dnia 7.07.1994 r., Prawo Budowlane (Dz. U. 89, poz.  

§ 6 

Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania umowy zapewnić należyty ład, porządek, 

przestrzeganie przepisów bhp, ochronę znajdujących się tam obiektów, sieci oraz urządzeń uzbrojenia 

terenu i utrzymania ich w należytym stanie technicznym. 
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§ 7 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Zastosowane 

materiały powinny spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (art. 10), to jest posiadać 

odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi 

w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej 

Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. Zamawiający (inspektor 

nadzoru) ma prawo żądać okazania wyżej wymienionych dokumentów od Wykonawcy oraz 

wykonania przez niego badań jakościowo-ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów 

budowlanych. 

Materiały będą pod względem jakościowym i ilościowym badane przez Zamawiającego. 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru i Naczelnego 

Inżyniera) o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty 

ich stwierdzenia i uzyskania ich akceptacji, co do konieczności wykonania tych robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru terminu zakończenia robót 

podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku 

jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do 

zbadania wykonanych robót a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. 

3. Wykonawca jest zobowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich 

części (bądź kradzieży urządzeń) naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego. 

§ 9 

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach. 

2.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 

a) a/ za zwłokę w oddaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy do użytkowania w wysokości 

0,1% całkowitej wartości umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wskazanego w § 4, 

b) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 

0,1% całkowitej wartości umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego lub 

umówionego na usunięcie tych wad, 

c) z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie umowy w wysokości 1% całkowitej 

wartości umowy, 

d) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego. 

2.2.Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego. 

2.3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
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a) za zwłokę w dokonaniu odbioru w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 

następnego po dniu, w którym odbiór miał zostać zakończony, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy według przepisów 

Kodeksu cywilnego. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego 

wysokość naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Wykonawca nie może przenosić na rzecz osób trzecich jakichkolwiek wierzytelności wynikających 

lub związanych z tą umową bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 10 

Przedmiotem odbioru końcowego robót będzie: całość zadania zgodnie z § 1 niniejszej umowy. 

Odbiór końcowy odbędzie się w obecności użytkownika przedmiotu umowy. 

§ 11 

Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy: 

1. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru potwierdzoną przez inspektora nadzoru 

na 1 dzień przed datą odbioru. 

2. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający 

może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia. 

3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia, 

Zamawiający może: 

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowania obiektu, 

b) odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

4. Wszelkie czynności podczas dokonywania jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad 

będą zawarte w protokóle odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

5. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, żądając jednocześnie 

wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym. 

6. Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeśli stwierdzone wady 

i usterki uniemożliwiają użytkowanie obiektu - do czasu usunięcia ich. 

7. Zamawiający wyznacza terminy przeglądu obiektu po odbiorze w okresie rękojmi (gwarancji) 

a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin usunięcia tych wad. 

§ 12 

Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do 

przedmiotu umowy zostaje rozszerzona poprzez gwarancję Wykonawcy udzieloną na roboty 

budowlane na okres ……….. miesięcy. Pisemną gwarancję Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

najpóźniej w dniu ostatecznego odbioru robót. 

§ 13 
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Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy według wystawianych przez niego lub 

podwykonawcę faktur w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

§ 14 

W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty odsetek za 

opóźnienie. 

§ 15 

Wszelkie zmiany jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej 

umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności. 

§ 16 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1. Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań 

Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 7 dni. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. 

3. Ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu 

zajęcia majątku Wykonawcy. 

4. W razie gdy Zamawiający nie uzyska dotacji od podmiotów, u których ubiega się o 

dofinansowanie. 

§ 17 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 18 

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron. 

WYKONAWCA                                                         ZAMAWIAJĄCY 


