
Załącznik 

O F E R T A

Nazwa i adres wykonawcy : .................................................................................................
..............................................................................................................................................
NIP: ....................................................................
Regon: ..................................................................
konto: ....................................................................
tel/fax:....................................................................

Do : Gminy Włodowice z siedzibą Urząd Gminy we Włodowicach. 

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia 29.03.2012r. 
zamieszczonego w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej 
www.wlodowice.pl oraz w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych oferujemy wykonanie 
robót budowlanych budowy odcinka drogi ulicy Grzybowej w Rzędkowicach, w zakresie 
określonym w dokumentacji projektowej, w cenie: ....................... /netto/ + podatek Vat : 
……..... . Łącznie: ………….........….. /brutto/ (słownie) : ….................................................
………………………………..... na warunkach określonym w SIWZ.

2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do 31.07.2012r.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą przez czas wskazany w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przez okres 30 dni.

5. Zamówienie zamierzamy wykonać sami/ zamierzamy zlecić podwykonawcom w 
zakresie: .................................................................................................................. . 

6. Wadium w kwocie 2.000,00 zł zostało wniesione w dniu ..................... w 
formie ............................................................. .

7. Oświadczamy, że zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt 
Umowa został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 
oferty do zawarcia Umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego podanym w piśmie informującym o wyborze Naszej 
oferty.

8. Do oferty załączamy:
1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na 
podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-4 PZP/załącznik nr 1/.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 
1 PZP – załącznik do SIWZ.
2. Aktualne dokumenty rejestrowe firmy Wykonawcy /załącznik nr ......./.
3. Zaświadczenie z właściwego dla Wykonawcy Urzędu Skarbowego 
/załącznik nr  …… /.
4. Zaświadczenie z właściwego  dla wykonawcy oddziału ZUS lub KRUS



 /załącznik nr  …./.
5. Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone /załącznik nr …./.    
6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, 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 /załącznik nr ....../.
7. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
/załącznik nr …./.    
8. Polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca  jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia.                     
9. Dokument potwierdzający wniesienie wadium /załącznik nr ....../.
10. Szczegółowy kosztorys ofertowy /załącznik nr ......./.

Wykonawca:

.............................................................
(podpis/y i pieczęć)

............................................
miejscowość i data



Załącznik 

Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-4 PZP

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu 
nieograniczonego, na wykonanie robót budowy odcinka drogi ulicy Grzybowej w 
Rzędkowicach, oświadczam/my, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z 
późn. zm.) :

1) Posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności (lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) Posiadamy wiedzę i doświadczenie;

3) Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia;

4) Nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia.  

................................................................................
                                                                                                                   (Podpisy i pieczątki wykonawcy)
................................. dnia ................... 

 



Załącznik 

Oświadczenie
wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu 
nieograniczonego, na wykonanie robót budowy odcinka drogi ulicy Grzybowej w 
Rzędkowicach, oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. 
nr 113, poz. 759 z późn. zm.) :

................................................................................
                                                                                                                   (Podpisy i pieczątki wykonawcy)
................................. dnia ................... 

 



Załącznik 

WYKAZ  WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia 
warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone dla zadania budowy odcinka drogi 
ulicy Grzybowej w Rzędkowicach:

L. 
p.

Zamawiający
/inwestor/

adres i nr telefonu

Rodzaj i wartość 
wykonanych robót wraz 
ze wskazaniem miejsca 

realizacji

Wartość 
wykonanych robót 
budowlanych [zł 

brutto]

Terminy 
realizacji

Wykonawca:

.................................................................................
                                                                               (Podpisy i pieczątki wykonawcy)
................................ dnia ...................

W załączeniu:
kserokopia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone . 



Załącznik 

Wykaz osób
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, 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 do realizacji robót budowlanych dla zadania 
budowy odcinka drogi ulicy Grzybowej w Rzędkowicach.

L. 
p.

Imię i nazwisko Rodzaj 
kwalifikacji 

zawodowych

Doświadczenie 
i wykształcenie 
niezbędne do 

wykonania 
zamówienia 

Zakres 
wykonywanych 
czynności do 
wykonania 

zamówienia

Informacja o 
podstawie do 
dysponowania 
tymi osobami

Wykonawca:

................................................................................
                                                                                                                   (Podpisy i pieczątki wykonawcy)
................................. dnia ................... 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 



Załącznik 

Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu 
nieograniczonego, na wykonanie robót budowy odcinka drogi ulicy Grzybowej w 
Rzędkowicach, oświadczam/my, że że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień.

................................................................................
                                                                                                                   (Podpisy i pieczątki wykonawcy)
................................. dnia ................... 



Załącznik 

UMOWA 
Nr I.VII.272.001.2012

zawarta w wyniku prowadzonego postępowania o udzieleniu zamówienia, 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, 
w dniu ..................... we Włodowicach, pomiędzy Gminą Włodowice z siedzibą Urząd 
Gminy we Włodowicach; 42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26, zwanym dalej 
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
mgr Adama Szmukier – Wójta Gminy Włodowice 
przy kontrasygnacie
mgr Katarzyny Kochman – Skarbnika Gminy Włodowice
tel.: 34 3153001
fax: 34 3153031
NIP 649-228-00-07
REGON 151398741

a
........................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
.......................................................................................................................................,
........................................................................................................................................
zwanym dalej ,,Wykonawcą”
tel.: ........................................................
fax.: .......................................................
NIP ........................................................
REGON .................................................
została zawarta umowa następującej treści.

§ 1. Definicje
Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:
1.Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego
stanowiącej integralną część umowy.
2. Dokumentacja robót - projekty budowlane, rysunki, opisy, przedmiary robót, 
specyfikacje techniczne, kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty 
ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych na podstawie, których realizowany jest 
przedmiot umowy.
3. Plac budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
zapleczem na materiały i urządzenia wykonawcy.
4. Harmonogram rzeczowo – finansowy - harmonogram wykonania robót
określający poszczególne etapy robót i ich wartość.
5. Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem
ustalonego w dokumentacji etapu robót, który to protokół zawiera ocenę wykonania robót.
6. Odbiór końcowy (ostateczny) - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie
przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po 
pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych. 
7. Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub 
obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą 
techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.
8. Dokument gwarancji - dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez
Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia 
określone przez gwaranta, co do wykonanych robót oraz wbudowanych materiałów i 



urządzeń.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - część wynagrodzenia
przekazaną w ustalonej formie (pieniądz; poręczenia bankowe; gwarancje bankowe; 
gwarancje ubezpieczeniowe; poręczenia udzielone przez podmioty, o których mowa w art. 
6b ust. 5. pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości) należną w przypadku niewykonania lub nienależytej staranności w 
wykonaniu przedmiotu umowy.
10. Podwykonawca - osobę fizyczną lub prawną, z którą Wykonawca za zgodą
Zamawiającego zawarł umowę o wykonanie części przedmiotu umowy. 
11. Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe,
nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe 
lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu 
należytej staranności. 

§ 2. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych budowy odcinka drogi gminnej 
ulicy Grzybowej w Rzędkowicach, klasy – D  (po istniejącym przebiegu drogi gruntowej) o 
szerokości nawierzchni asfaltobetonowej 4,50 m i długości 234 m (bez okrawężnikowania) 
i zjazdami bramowymi z drogi, utwardzonych kostką brukową betonową gr. 8 cm.
Kod CPV 45.23.31.40-2 – Roboty drogowe
Kod CPV 45.11.00.00-1– Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 
roboty ziemne
Kod CPV 45.23.32.20-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg.
2. Szczegółowy opis i zakres robót stanowi:
1) Dokumentacja projektowa:
a) Projekt budowlany (część opisowa, rysunkowa, przedmiar robót), 
b) Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót;
2) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.
3) Harmonogram rzeczowo – finansowy.
Harmonogram rzeczowo – finansowy określa szczegółowy zakres z podziałem na 
poszczególne etapy, terminy oraz kwoty wynagrodzenia należne Wykonawcy za 
wykonane etapy robót.

§ 3. Obowiązki Stron
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) protokolarnie przekazanie placu budowy,
2) przekazanie kompletu dokumentacji projektowej na dzień przekazania placu budowy 
3) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody. 
4) odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 
5) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) przyjęcie placu budowy;
2) zapewnienie pełnienia funkcji kierownika budowy, robót;
3) oznakowanie terenu prowadzonych prac i zabezpieczenie we własnym zakresie 
zaplecza technicznego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
4) ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie wykonywanej umowy;
5) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy;
6) opracowanie planu BIOZ i przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a     
w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót;
7) wytyczenie geodezyjne drogi oraz dokonanie inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej drogi. 
8) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 



z warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej;
9) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie harmonogramem rzeczowo – finansowym;
10) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia     
do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz 
wykonanego przedmiotu umowy.

§ 4. Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy
1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze
stanem technicznym, dokumentacją techniczną, i warunkami lokalnymi, zapewnia, 
że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości 
i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie
należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie. 
2. Zlecenie części przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmieni zobowiązań
Wykonawcy wobec zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części 
robót.
3. Umowa z Podwykonawcami musi zawierać:
1) zakres robót powierzony Podwykonawcy;
2) kwotę wynagrodzenia za roboty, przy czym kwota ta nie może być wyższa niż wartość 
tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy;
3) termin wykonania zakresu robót powierzonych Podwykonawcy,
4) warunki płatności, przy czym zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót 
nastąpi po ich odbiorze, a termin płatności faktury w ciągu 14 dni od dnia przekazania 
faktury;
5) postanowienia dotyczące kar umownych.
4. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z
Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawców w takim samym stopniu, jak to by były jego własne.

§ 5. Termin realizacji Umowy
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2. umowy, w terminie do 
31.07.2012r.
2. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego 
(ostatecznego), przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu 
Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy. 
3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia może nastąpić za zgodą obu stron 
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w przypadku: 
- zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - o czas prowadzenia tych robót;
- braku możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych; 
- wystąpienia siły wyższej. 

§ 6. Odbiór robót
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1) Odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawienia faktur częściowych za 
wykonanie części robót;
2) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu;
3) Odbiór końcowy (ostateczny).
2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane 
będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do 
odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. 
3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego (ostatecznego), 



pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.
4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego 
(ostatecznego), będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy 
wpisem dokonanym przez Kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego (ostatecznego) Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu następujące dokumenty:
1) dziennik budowy;
2) dokumentację powykonawczą;
3) protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu;
4) protokoły badań;
5) obmiar robót i kosztorys na wykonane roboty;
6) gwarancje, instrukcje obsługi;
7) aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty jakości, deklaracje zgodności z PN;
8) gwarancje na wykonane roboty;
9) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego (ostatecznego) w 
terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 
końcowego. 
7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 
końcowego (ostatecznego), w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
8. Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia wynikającego z niniejszej 
Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego 
(ostatecznego).
9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad i usterek, Zamawiający może odmówić 
odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającym.
10. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie 
gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 7. Wynagrodzenie i sposób rozliczeń
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, Strony ustalają    
wynagrodzenie kosztorysowe w łącznej kwocie: ......................... zł netto, plus   
należny podatek VAT: ........................ zł.  Łącznie wynagrodzenie  wynosi:    
 ............................... zł brutto, słownie: ....................................................................
....................................................................................... zł brutto.
2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek
bankowy, numer konta ...................................................................................... .
3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi 
fakturami częściowymi za całkowicie zakończone etapy robót lub elementy robót ustalone 
zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym przedmiotu umowy. 
Wystawienie faktur następuje na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego 
protokołu odbioru częściowego, a faktury końcowej na podstawie podpisanego przez 
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego (ostatecznego).
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo   
wystawionej faktury Vat.
4. Za roboty nie wykonane, jako zbędne, choć objęte przedmiarem robót, kosztorysem
ofertowym, projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
wynagrodzenie nie przysługuje. 
5. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie
przedłożenia w terminie 20 dni od wystawienia faktury, pisemnego potwierdzenia przez 



Podwykonawców, których wierzytelność dotyczy wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty 
na rzecz tych Podwykonawców. 

§ 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tytułem kaucji gwarancyjnej
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 
wartości przedmiotu umowy w kwocie – ............................................. zł. 
w ............................................. .
2. Kwota ............................... zł. tj. 70% zabezpieczenia należytego wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią zostanie zwrócona (zwolniona) w ciągu 30 dni po 
ostatecznym odbiorze.
3. Kwota ................................ zł. tj. 30% zabezpieczenia należytego wykonania
umowy mająca pokrywać roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 
zostanie zwrócona (zwolniona) w ciągu 15 dni po odbiorze robót po okresie rękojmi i 
gwarancji jakości.

§ 9. Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty, wbudowane
materiały i urządzenia stanowiące przedmiot umowy. 
2. Termin gwarancji ustala się na okres 36 miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od
daty odbioru końcowego (ostatecznego) od Wykonawcy przedmiotu umowy.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany
przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na 
cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany 
przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać 
powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu  
umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po 
odbiorze. 
5. Dokument gwarancji wystawiony zostanie w dniu odbioru końcowego w formie i
treści określonej w załączniku do umowy.

§ 10. Roboty dodatkowe
1. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru
budowlanego wynikające z następstw błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie
zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia w terminach
wynikających z niniejszej Umowy.
2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez
Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, 
a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych 
samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez 
strony nowej umowy, ustalającej zakres rzeczowy, finansowy i termin wykonania.
3. Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w ust. 2. będzie ustalone kosztorysem
potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 11. Odstąpienie od umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania 
części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.



§ 12. Kary umowne
Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5%
wynagrodzenia (brutto) Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1. umowy za każdy dzień 
opóźnienia. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, 
poprzez potrącenie jej z wynagrodzeniem Wykonawcy.
2) za odstąpienie od umowy nie spowodowane przyczynami leżącymi po stronie 
Zamawiającego w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia (brutto) Wykonawcy, o którym 
mowa w § 7 ust. 1. umowy.
2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może
dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego
przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie 
należne z tytułu wykonania udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego części przedmiotu umowy. 

§ 13. Siła wyższa
1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej.
2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły
wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, 
o jej zajściu i ustaniu.
3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą     
się na nią.

§ 14. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają
przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
3. Wykonawca nie może bez zgody zamawiającego dokonać cesji wierzytelności,  
przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie. 
4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z
zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub 
innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:
Zamawiający:
Gmina Włodowice z siedzibą Urząd Gminy we Włodowicach; 42-421 Włodowice, 
ul. Krakowska 26
Wykonawca:
................................................................................................................................ .
Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie 
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie 
dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.
5. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy
jej interpretacji.
6. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się: 
1) Dokumentacja projektowa: projekt budowlany (opis techniczny, część rysunkowa, 
przedmiar robót), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;



2) Oferta Wykonawcy,
3) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;
4) Harmonogram rzeczowo – finansowy;
5) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
6) Wzór gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
7. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji 
lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego 
rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą 
do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do 
wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla 
zamawiającego.
8. Przedstawicielami Stron są:
a) Zamawiającego:

– Pan …................................................. - Inspektor nadzoru inwestorskiego o 
specjalności drogowej.

b) Wykonawcy:
– Pan …...................................................- Kierownik budowy o specjalności drogowej.

9. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego. 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:



Załącznik do umowy
………………………………….
wykonawca

Dokument gwarancji

Udzielam gwarancji jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów i urządzeń na 
podstawie umowy ..................................................... z dnia .................................... 
na n/w warunkach:

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady w wydanym przedmiocie umowy w 
okresie 3 lat od daty protokołu zdawczo – odbiorczego.
2. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane na pisemny wniosek
Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady lub dostarczenie przedmiotu
wolnego od wad.
Wyboru sposobu wykonania obowiązków wynikających z gwarancji dokonuje 
Zamawiający.
4. Koszty związane z usunięciem wady lub dostarczenia przedmiotu wolnego od
wad ponosi Wykonawca.
5. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków wykonawca dostarczy zamawiającemu
zamiast przedmiotu wadliwego przedmiot wolny od wad albo dokonał istotnych napraw 
rzeczy objętej gwarancją termin gwarancji biegnie od nowa od chwili dostarczenia 
przedmiotu wolnego od wad lub dokonania naprawy.
Jeżeli wykonawca wymienił część przedmiotu wadliwego zasadą powyższą stosuje się do 
części wymienionej.
W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego 
wskutek wady zamawiający nie mógł korzystać z przedmiotu umowy.
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