
 Załącznik nr 1 
 
 
 

O F E R T A 
  Nawiązując do zaproszenia cenowego z dnia 28 maja  2015 r. oferujemy  wykonanie zadania 

pt.: 

,, Budowa odwodnienia drogi gminnej na działce nr 89/1 i 89/2 w 
miejscowości Zawady gm. Lipowiec Kościelny. 

Drenaż francuski. 
                                             
Nazwa i adres Zamawiającego : 
Gmina Lipowiec Kościelny, w imieniu której działa Wójt Gminy  
Lipowiec Kościelny 213 
06-545 Lipowiec Kościelny 
tel. (23) 655-50-28 fax (23) 655-50-29 

Nazwa Wykonawcy:    ............................................................................................................................................... 

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

adres siedziby   ............................................................................................................................................... 

nr telefonu  .......................................................  nr fax        ................................................. 

Regon:   .......................................................       NIP:       ................................................. 

Rachunek bankowy: .............................................................................................................................................. 

Oferujemy wykonanie powyższego przedmiotu zamówienia w zakresie określonym specyfikacją za 

wynagrodzeniem ryczałtowym , w wysokości: 

� netto ............................................................... 

� słownie:  ....................................................................................................................................... 

� w tym kwota podatku VAT wynosi:    ...................................................................... 

� słownie: ........................................................................................................................................... 

� brutto  ............................................................... 

� słownie:  ....................................................................................................................................... 

 

1. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie : do ……………….. 2015 r.   

2. Oświadczamy, że udzielamy 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem technicznym, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń i uznajemy 
się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.  

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik do oferty. 
Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej 
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.. 

5. Zamówienie zamierzamy*)/ nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie: 
Akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorze umowy. 

6. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, w formie przelewu 
na konto Wykonawcy. 

7. Za datę płatności strony przyjmują datę na poleceniu przelewu Zamawiającego. 



8. Płatność nastąpi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiającego pod względem merytorycznym i 
rachunkowym. 

9. W przypadku gdy faktura nie spełni wymagań pod względem merytorycznym lub rachunkowym, zostanie 
zwrócona Wykonawcy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia.  

10. Oświadczamy, że: 

a) gwarantuję(my) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ,  

b) akceptuję(my) bez zastrzeżeń przedstawiony projekt umowy, 

11. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1)  ………………………………………………………………………………………………………………. 

2)   …………………………………………………………………………………………………………………. 

        3)  ………………………………………………………………………………………………………………… 

      

 ……………………………………………, dn. ………………………… 

                                               …. 
  (podpis i pieczątka Wykonawcy lub 
   upoważnionego przedstawiciela ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 
Kosztorys ofertowy 

 
 

Lp. Podstawy Element scalony- rodzaj robót 
Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości 

Jm Ilość Cena 
jednostko

wa 

Wartość

1 2 3 4 5 6 7 
1 Element Roboty ziemne x x x x 

1.1 KNNR 
1/307/4 

Wykopy przy kolizjach- Wykopy liniowe o 
szerokości 0,8-2,5m i głębokości do 3,0 m o 
ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III -
IV. (20,0x1,0x2,0)x30% 

m3 
 

12,000 
  

1.2 KNNR 
1/201/2 

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległości do 
1  km, koparka 0,4  m3, kategoria gruntu III-
IV(20,0x1,0x2,0)x70% 

m3 28,000   

1.3 KNNR 
1/207/2 

Załadunek i przewóz gruntu z urobku do zasypki. 
Roboty ziemne wykonywane koparkami 
chwytakowymi o poj. łyż. 0,4  m3  w gr. I-III w 
ziemi uprzednio zgromadzonej w hałdach z 
transportem urobku na odl.1 km samochodami 
samowyładowczymi. 

m3 40,000   

1.4 KNNR 
1/318/3 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o 
szerokości 0,8-2,5  m i głęb. do 3,0  m  w gr. kat I-
III. (Urobek + grunt wymieniony)  

m3 40,000   

1.5 KNNR 
1/408/1 

Zagęszczanie gruntu sypkiego kat. I-II ubijakami 
mechanicznymi 

m3 40,000   

1.6 KNNR 
1/527/1 

Montaż konstrukcji podwieszeń element o 
rozpiętości 4  m 

 

kpl 2,000   

1.7 KNNR 
1/527/6 

Demontaż konstrukcji podwieszeń element o 
rozpiętości 4  m 

kpl 2,000   

 Razem. Roboty ziemne  
2 Element Roboty Instalacyjne – drenaż francuski x x x x 

2.1 KNNR 
1/320/1 

Wykonanie obsypki i nadsypki 1000  mm – Ręczne 
zasypywanie wnęk za ścianami budowli 
inżynieryjnych przy wys. zasypania do 1,0  m wraz 
z dostarczeniem żwiru 0-32  mm 

m3 20,000   

2.2 KNNR 
4/1308/2 

Kanały rury drenarskiej perforowanej o średni. 
zewn. 160 mm 

m 20,000   

2.3 KNNR 
4/1413/3 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w 
gotowym wykopie fi 1200  mm. Głębokość 3,0  m,  
pokrycie w klasie D 400 

stud. 2,000   

2.4 KNNR 
4/1413/3 

Wpusty w uliczne fi 500 mm z kratą D400  szt 2,000   

2.5 KNNR 
4/1413/5 

Dostosowanie drenażu pod perspektywistyczną 
rozbudowę   

kpl 1,000   



2.6 kalkulacja 
własna  

Roboty pomiarowe kpl 1,000   

 Razem. Roboty Instalacyjne- drenaż francuski  
 
 

Tabela elementów scalonych 
2  Razem. Roboty ziemne  
2  Razem. Roboty instalacyjne drenaż francuski  
2  Razem netto  
2  Podatek VAT 23%  
2  Razem  brutto  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 
 
OPIS TECHNICZNY                                                                                 
 
1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wykonania poprawy odwodnienia w ciągu 
drogi gminnej w miejscowości Zawady przez zastosowanie drenażu francuskiego na terenie o 
numerach ewidencyjnych 89/1 i 89/2 gmina Lipowiec Kościelny, powiat mławski. 

2. Cel opracowania  

Celem opracowania jest  wykonanie poprawy odwodnienia w ciągu drogi gminnej w 
miejscowości Zawady przez zastosowanie drenażu francuskiego na terenie o numerach 
ewidencyjnych 89/1 i 89/2. Budowa będzie polegała na wykonaniu robót ziemnych, ułożeniu 
geowłókniny i rury drenażowej, studni rewizyjnych oraz  wpustu deszczowego.    

Po wykonaniu układu odwadniającego wody opadowe zostaną zebrane z odcinka drogi przechodzącej 

przez obszar zabudowany miejscowości Zawady  i odprowadzone poza pas drogowy. Posesje 

przyległe do drogi nie będą zalewane wodami opadowymi spływającymi na nie z pasa drogowego.   

3.Opis stanu istniejącego 

Droga gminna w miejscowości Zawady przebiega w terenie o jednostronnym nachyleniu w kierunku 

północno- zachodnim. Szerokość pasa drogowego wynosi 9,00 m. Teren przyległy to zabudowane 

posesje ogrodzone trwałymi ogrodzeniami na cokołach betonowych. Droga posiada dwuwarstwową 

nawierzchnię bitumiczną szerokości 3,50 m i obustronne pobocza z kruszywa. Niweleta drogi 

usytuowana jest w poziomie terenu.  Droga nie posiada rowów drogowych ani odwodnienia 

wgłębnego. Okresowo odcinek drogi w obszarze zabudowanym zlewany jest wodami opadowymi, 

które wpływają na teren przyległych posesji.  

 4. Opis stanu projektowanego 

W celu odwodnienia obszaru zabudowanego miejscowości Zawady projektuje się zastosowanie drenażu 

francuskiego. Nie jest możliwe wykopanie rowów drogowcy ze względu na niewystarczająca 

szerokość pasa drogowego. Odprowadzenie wód opadowych z jezdni i poboczy drogi będzie 

zapewnione przez zastosowanie odpowiednich pochyleń  poprzecznych i podłużnych nawierzchni. 

Konstrukcja takiego drenu pozwala na odwodnienie tego odcinka drogi. Projektuje się dren o średni. 

zewn. 160 mm.  Pobocze uzupełnia się kruszywem naturalnym. W miejscu, gdzie wody opadowe 

przelewały się na teren przyległej posesji projektuje się wybudować wpust deszczowy z osadnikiem o 

średnicy φ500 z kratą D400 połączony ze studnią rewizyjną fi 1200 mm. 

  Na projektowanym odcinku występują podziemne urządzenia infrastruktury technicznej kolidujące z 

budową drenażu.  W liniach rozgraniczających pas drogowy występuje abonencki kabel 

telekomunikacyjny oraz sieć wodociągowa. W czasie robót zachować szczególna ostrożność. 

Urządzenia podziemne należy zlokalizować detektorem stosowanym w budownictwie do wykrywania 



sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne i sieci wodociągowe. Roboty 

wykonać ręcznie pod nadzorem pracowników mediów.  Nie wyklucza się istnienia niewskazanego na 

mapach (nie zgłoszonego do inwentaryzacji) uzbrojenia podziemnego.  

UWAGI:  

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z   obowiązującymi normami, instrukcją producentów 

i przepisami oraz ze szczególnym uwzględnieniem przepisów  BHP. 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robót powinni posiadać 

aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisów i zasad BHP na budowie 

odpowiedzialni są kierownicy budowy, kierownicy robót, majstrzy, brygadziści. 

Teren robót przed rozpoczęciem realizacji należy trwale oznakować i zabezpieczyć w celu 

zapewnienia  bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.  

 

 

 

                  

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 4 

 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 
 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Składając ofertę na : 

 ,, Budowa odwodnienia drogi gminnej na działce nr 89/1 i 89/2 w 
miejscowości Zawady gm. Lipowiec Kościelny. 

Drenaż francuski. 
oświadczamy, że: 

 
 
- posiadam(y) uprawnienia do wykonania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  
- posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie  
- dysponuję(my) potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia 
- znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 
zamówienia, 
ponadto oświadczamy(y), że stosownie do treści art. 44 powołanej ustawy spełniamy(y) warunki 

udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
 
 
 
………………………………………………… 

                      miejscowość, data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 5 
 

Projekt                                                             
 

Umowa    
 
w dniu …………………….r. w Lipowcu Kościelnym, pomiędzy  

Urzędem Gminy Lipowiec Kościelny 

z siedzibą w Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny  
(nazwa i adres Zamawiającego) 

zwanym/ą w dalszym tekście umowy “ZAMAWIAJ ĄCYM ”, reprezentowanym/ną przez: 

1) Wójta Gminy- …………………………….. 
2) Skarbnika Gminy- ……………………… 

regon numer: 000548293  

NIP numer:    569-154-80-15 

a 

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

…………………………………………………………. 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

zwanym/ą w dalszym tekście umowy “WYKONAWC Ą”, reprezentowanym/ną przez: 

konto numer:  

regon numer:  

NIP numer:  

na podstawie dokonanego przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty WYKONAWCY na podstawie zapytania ofertowego z 

dnia 28 maja 2015 r. zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 907), została zawarta Umowa o następującej treści:  

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

Budowa odwodnienia drogi gminnej na działce nr 89/1 i 89/2 w miejscowości Zawady gm. Lipowiec 
Kościelny. 

Drenaż francuski. 
1.Zakres wykonanych prac: 

 
Lp. Podstawy Element scalony- rodzaj robót 

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości 
Jm Ilość Cena 

jednostkowa 
Wartość

1 2 3 4 5 6 7 
1 Element Roboty ziemne x x x x 

1.1 KNNR 
1/307/4 

Wykopy przy kolizjach- Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5m i 
głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych 
kat. III -IV. (20,0x1,0x2,0)x30% 

m3  
12,000 

  

1.2 KNNR 
1/201/2 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległości do 1  km, koparka 0,4  m3, kategoria gruntu III-
IV(20,0x1,0x2,0)x70% 

m3 28,000   

1.3 KNNR 
1/207/2 

Załadunek i przewóz gruntu z urobku do zasypki. Roboty ziemne 
wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. łyż. 0,4  m3  w gr. 
I-III w ziemi uprzednio zgromadzonej w hałdach z transportem 
urobku na odl.1 km samochodami samowyładowczymi. 

m3 40,000   

1.4 KNNR Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8- m3 40,000   



1/318/3 2,5  m i głęb. do 3,0  m  w gr. kat I-III. (Urobek + grunt 
wymieniony)  

1.5 KNNR 
1/408/1 

Zagęszczanie gruntu sypkiego kat. I-II ubijakami mechanicznymi m3 40,000   

1.6 KNNR 
1/527/1 

Montaż konstrukcji podwieszeń element o rozpiętości 4  m 
 

kpl 2,000   

1.7 KNNR 
1/527/6 

Demontaż konstrukcji podwieszeń element o rozpiętości 4  m kpl 2,000   

 Razem. Roboty ziemne  
2 Element Roboty Instalacyjne – drenaż francuski x x x x 

2.1 KNNR 
1/320/1 

Wykonanie obsypki i nadsypki 1000  mm – Ręczne zasypywanie 
wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasypania do 
1,0  m wraz z dostarczeniem żwiru 0-32  mm 

m3 20,000   

2.2 KNNR 
4/1308/2 

Kanały rury drenarskiej perforowanej o średni. zewn. 160 mm m 20,000   

2.3 KNNR 
4/1413/3 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie fi 
1200  mm. Głębokość 3,0  m,  pokrycie w klasie D 400 

stud. 2,000   

2.4 KNNR 
4/1413/3 

Wpusty w uliczne fi 500 mm z kratą D400  szt 2,000   

2.5 KNNR 
4/1413/5 

Dostosowanie drenażu pod perspektywistyczną rozbudowę   kpl 1,000   

2.6 kalkulacja 
własna  

Roboty pomiarowe kpl 1,000   

 Razem. Roboty Instalacyjne- drenaż francuski  
 
 

Tabela elementów scalonych 
2  Razem. Roboty ziemne  
2  Razem. Roboty instalacyjne drenaż francuski  
2  Razem netto  
2  Podatek VAT 23%  
2  Razem  brutto  
 
 
 
2.   Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, które 
      powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności.  
 

§ 2 

WYNAGRODZENIE UMOWNE  

 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy ustalone na podstawie oferty Wykonawcy 

wynosi         
o netto: ……………..zł  
o słownie: …………………………………………………………………………………... /100 
o brutto:………………………………………………………………………………………… zł         
o słownie: ……………………………………………………………………………………../100 
o w tym kwota podatku VAT wynosi: ……………………………………………………zł 
o słownie: ………………………………………………………………………………… ./100  
zgodnie z ofertą Wykonawcy, złożoną do przeprowadzonego postępowania. 

2. Wynagrodzenie nie ulega waloryzacji i obejmuje koszty wszystkich robót związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umowa. 

3. Ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót 
budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. 

4. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia 
ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

 



§ 3 

TERMINY REALIZACJI UMOWY 

 

1. Wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zakończy do dnia …………………….. 2015r.  

2. Kierownikiem budowy z ramienia  Wykonawcy będzie…………………………………………….  

 nr uprawnień …………………………………….. 

3. Termin zakończenia robót, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zakończenie wszelkich robót oraz 
wykonanie wszelkich wynikających z nich poprawek i zaleceń, jak również całkowite uprzątnięcie terenu, 
na którym wykonywane były prace wraz z wywiezieniem resztek materiałów. 

4. Za termin zakończenia przedmiotu zamówienia uznana będzie data podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO 
protokołu odbioru końcowego robót.  

 
§ 4 

.  

WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

1. Rozliczenie całkowite zadania  nastąpi fakturą końcową po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, 
przez które rozumie się dokonanie odbioru końcowego.  
Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie bezusterkowy protokół zakończenia czynności odbioru 
końcowego robót . 

2. Należność płatna będzie przelewem na konto WYKONAWCY,  nr ………………………………..w 
terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.  

3. Za datę płatności strony przyjmują datę na poleceniu przelewu Zamawiającego.  
4.  Płatność nastąpi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiającego pod względem merytorycznym i 

rachunkowym.  
5. W przypadku, gdy faktura nie spełni wymagań pod względem merytorycznym lub rachunkowym, zostanie 

zwrócona wykonawcy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia.  
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych. 
 

§ 5 
GWARANCJA I RĘKOJMIA  

 
Dokonanie protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy jest jednoznaczne z 
udzieleniem Zamawiającemu pisemnej gwarancji na całość robót objętych przedmiotem umowy na 
następujących zasadach: 

1.   Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  36  miesięcznej  gwarancji  na  całość  robót objętych 
przedmiotem umowy licząc od dnia odbioru końcowego. 

2.   Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 2 dni od dnia 
ujawnienia. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia w swojej siedzibie, pod adresem i nr faksu: 
………………….. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi do usunięcia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż 24 
godzin od chwili zgłoszenia (wysłanego faksem). Wady i usterki usunięte zostaną niezwłocznie. 
Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może 
zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. 

4.  Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty. 
5. W razie nie usunięcia wad i  usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający 

może usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub 
rękojmi. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. 

6.  W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i 
będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za 
wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one 
wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego 
Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy. 

 
 



§ 6 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Wykonawca  po wykonaniu przedmiotu zamówienia wnosi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady lub gwarancji jakości 500,00 zł. na okres obowiązywania gwarancji.  

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady lub gwarancji jakości. 

 
 

§ 7 
ODBIÓR ROBÓT 

 
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia objętego 

niniejszą umową. 
2.  Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia 

i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 
3. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, jego wadliwego wykonania, niezgodnego z 
umową lub przeznaczeniem rzeczy Zamawiający może odmówić odbioru z winy Wykonawcy. 

 
 

§ 8 

KARY UMOWNE 
 

1.  Strony  zastrzegają prawo  naliczenia  kar  umownych  za  nieterminowe lub  nienależyte wykonanie 
przedmiotu umowy. 

2.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1)  za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 2  
ust. 1; 

2)   za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru lub umówionych części, w 
wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 2  ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

3)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, w 
wysokości 0,3% wynagrodzenia określonego w § 2  ust. 1 za każdy dzień 
zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

3.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
1)  za zwłokę w przystąpieniu do odbioru w wysokości 0,5%, liczonych od wynagrodzenia określonego 

w § 2  ust. 1 (brutto), za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia roboczego po terminie w 
którym odbiór miał być rozpoczęty, 

2)   za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn, za które odpowiedzialność 
ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 2  ust. 1, z wyjątkiem 
wystąpienia sytuacji opisanej w art. 145 prawa zamówień publicznych. 

4. Strony umowy zapłacą karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłacenia kary. 
5. W razie zwłoki w zapłacie kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający może potrącić należną mu karę 

z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy. 
6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

7.  Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 
8.  Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w wyznaczonym 

terminie. 
§ 9 

SPORY 
 
1.  W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony są zobowiązane przede 

wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 
2.  Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie drugiej Stronie konkretnego roszczenia na piśmie. 



3.   Strona, do której wpłynęło roszczenie ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się 
do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. 

4.   W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o którym mowa 
w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową. 

5.   Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy w 
Mławie. 

 
§ 10 

ZMIANA UMOWY 
 

1.   Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić pisemnie, za zgodą obu stron i w sytuacji 
określonej w art. 144 ust. 1 prawa zamówień publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2.  Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z 
okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia : 

         1)   termin realizacji -- w przypadku wystąpienia warunków
 atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie technologii wykonania robót  . 
        2) konieczność dokonania zmian lub konsekwencje błędów w dokumentacji projektowej, 
        3) opóźnienia w wyniku decyzji  administracyjnych, 
        4) gdy zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania   
           inwestycji ; danych , zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, zmiana    
           terminu realizacji o niezbędny czas ich uzyskania, 
        5) gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwy organ co uniemożliwi terminowe  
            zakończenie realizacji przedmiotu umowy, 

6)  zmiany  osobowe  --  zmiana  osób,  przy  pomocy  których  Wykonawca  realizuje przedmiot
 umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi 
uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, w 
szczególności kierownika budowy. 

7)   nie   stanowi   zmiany   umowy   w   rozumieniu   art.   144   ustawy   Prawo   zamówień 
publicznych: 

a)  zmiana danych związanych z obsługa administracyjno  -organizacyjna Umowy (np. zmiana nr 
rachunku bankowego), 

b)  zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 
Stronami. 

 

 
§ 11 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
 
1.   Podwykonawstwo: 

1) Wykonawca ma prawo podpisać umowę z podwykonawcami o wykonanie powierzonej części robót 
w zakresie wymienionym w ofercie. 

2)  Wykonawca  każdorazowo przedłoży Zamawiającemu tekst zawartej z podwykonawcami umowy lub 
co najmniej jej projekt wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych tą umową 
lub projektem. 

3) Umowa zawarta z podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Dotyczy to również ewentualnych zmian lub uzupełnień. 

4)   Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim 
samym zakresie jak za swoje działania. 

5)  Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do 
podwykonania części robót. 

6)   Zamawiający nie zaakceptuje uczestniczenia w wykonaniu zamówienia podwykonawców, w 
przypadku gdyby ich udział w realizacji zamówienia był niezgodny ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia  lub innymi obowiązującymi przepisami. 



7)  Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt  nie 
gwarantują  odpowiedniej jakości wykonania robót, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy 
zmiany podwykonawcy. 

2.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy o zamówieniach 
publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3.   Strony umowy wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie 
bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

4.  O ile postanowienia Umowy nie przewidują inaczej, wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem 
Umowy, w tym oświadczenia i zawiadomienia składane przez Strony w związku z Umową powinny być 
przekazywane pocztą kurierską lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Strony 
dopuszczają możliwość przekazywania sobie wszelkiej  korespondencji za  pośrednictwem faksu  lub  
poczty  elektronicznej, jednakże powołanie się przez którąkolwiek ze Stron na fakt doręczenia pisma 
drugiej Stronie będzie skuteczne pod warunkiem otrzymania zwrotnego poświadczenia odbioru 
podpisanego przez osobę umocowaną do reprezentowania Strony. 

5.  Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu 
wskazanego w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania 
zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się  za  skuteczne z  upływem 
siódmego dnia,  licząc  od  dnia  następującego po  dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta 
przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia. 
Adresy              doręczeń: Wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………………… 

Zamawiającego: Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym 213, 06-545 Lipowiec Kościelny 
 

§ 14 
 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla 
Zamawiającego. 

 

PODPISY 
 

ZAMAWIAJ ĄCY:      WYKONAWCA: 
 
         _______________________             ________________________ 

 
 
 

    _______________________         ________________________ 

 
 
 
 


