


Urząd Gminy Włodowice zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia na wykonanie usługi:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego 
robót budowlanych zadania pn.: „Budowa Strefy Kulturalno – Sportowej w miejscowości 
Rudniki”. 
Kod CPV 45 21 50 00-7 – Roboty budowlane w zakresie obiektów użyteczności 
publicznej,
                45 11 27 20-8 – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych 
i rekreacyjnych.
1.1. Zakres robót obejmuje:
1) Budowę boiska wielofunkcyjnego zbudowanego z pól do gier w piłkę nożną, piłkę 
ręczną, koszykówkę i siatkówkę o całkowitym wymiarze 44,00x27,00 m wraz z opaską 
bezpieczeństwa o nawierzchni poliuretanowej rozłożonej obwodowo wokół boiska, 
z odwodnieniem liniowym i wyposażeniem w:

– kosze do koszykówki szt. 4,
– słupki do piłki siatkowej szt. 2,
– bramki do piłki nożnej / piłki ręcznej szt. 2,
– piłkochwyty

oraz pozostałe: kosze uliczne szt. 4, ławki szt. 8.
2) Budowę ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci o nawierzchni:
      - z piasku pod urządzeniami zabawowymi,
      - z kostki brukowej dla nawierzchni komunikacyjnych,
      - z trawy dla pozostałej powierzchni, 
z urządzeniami zabawowymi, takimi jak: 
      - huśtawka koniki szt. 2,
      - piaskownica szt. 1,
      - karuzela Hyzio szt.1,
      - huśtawka Fela szt. 1,
      - zestaw Urwis szt. 1,
wraz z tablicą z regulaminem placu zabaw szt. 1, ławką szt. 3, koszem na śmieci szt. 3,
z drewnianym ogrodzeniem placu zabaw.
3) Budowę altany kpl. 2, stołów drewnianych kpl. 2, kominków grilowych z kostki 
granitowej kpl. 3, ławostołu drewnianego kpl. 3.
4) Budowę podestu scenicznego (sceny) wraz z ławkami (widownią) ze schodami i małą 
architekturą(ławki metalowe kpl. 6, kosze na śmieci szt. 6).
5) Budowę parkingu (10 miejsc) z kostki betonowej. 
1.2. Szczegółowy opis i zakres robót stanowi dokumentacja projektowa:

– Projekt budowlany (część opisowa i rysunkowa, przedmiar robót),
– Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót.

1.3. Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach. Etap pierwszy obejmuje budowę 
boiska wielofunkcyjnego zbudowanego z pól do gier w piłkę nożną, piłkę ręczną, 
koszykówkę i siatkówkę o całkowitym wymiarze 44,00x27,00 m wraz z opaską 
bezpieczeństwa o nawierzchni poliuretanowej rozłożonej obwodowo wokół boiska, z 
odwodnieniem liniowym i wyposażeniem w:

– kosze do koszykówki szt. 4,
– słupki do piłki siatkowej szt. 2,
– bramki do piłki nożnej / piłki ręcznej szt. 2,
– piłkochwyty

oraz pozostałe: kosze uliczne szt. 4, ławki szt. 8. 



Etap drugi pozostałe roboty budowy strefy kulturalno – sportowej.
1.4. Szczegółowy opis i zakres robót stanowi dokumentacja projektowa:

– Projekt budowlany (część opisowa i rysunkowa, przedmiar robót),
     -    Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót. 
1.5. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy od dnia 
odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu 
odbioru końcowego.
2. Zakres rzeczowy pełnienia nadzoru inwestorskiego:
2.1. Reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej 
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej,
2.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie,
2.3. Sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 
i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych 
obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
2.4. Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także 
kontrolowanie rozliczeń budowy,
2.5. Uczestniczenie w czynnościach odbioru robót po upływie okresu rękojmi i gwarancji.  
2.6. Wykonawca ma prawa przewidziane dla inspektora nadzoru na mocy przepisów art. 
26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. nr 243. 
poz. 1623).

Termin wykonania zamówienia: 
Termin wykonania usługi do 31.08.2014r., w tym etap nr I do 30.09.2013r.

Opis warunków do spełnienia wykonawców ubiegających się o udzielenie 
zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki, 
dotyczące:
1/ Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;
2/ Posiadania wiedzy i doświadczenia;
3/ Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia;
4/ Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków ubiegania się o udzielenie 
zamówienia:
Spełnienie warunków ubiegania się o zamówienie będzie złożenie oświadczenia oraz 
dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawca winien załączyć w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia:
1) Ofertę wraz z oświadczeniem, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania 
zamówienia; posiada wiedzę i doświadczenie; dysponuje odpowiednim potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; że sytuacja ekonomiczna 
i finansowa Wykonawcy zapewnia realizację zamówienia 
oraz że Wykonawca zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami 
ubiegania się o udzielenie zamówienia i że nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz 
że zdobył wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty; że podpisze umowę na 
warunkach określonych we wzorze umowy; że uważa się związany niniejszą ofertą przez 



okres 30 dni.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert;
3) Wykaz wykonanych usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz 
z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykonał co najmniej jedną usługę 
polegającą na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego o podobnym charakterze przedmiotu 
zamówienia;
4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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. 
Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje przynajmniej po 1 osobie 
posiadającej uprawnienia budowlane do prowadzenia nadzoru robót budowlanych o 
specjalności: konstrukcyjno-budowlanej.
5) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia;

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną.
Osobą do kontaktów w sprawie zamówienia jest: Janusz Okraska – Inspektor ds. 
inwestycji i remontów.

Opis sposobu przygotowania oferty:
1/ Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie,
komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie 
opisanej: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis „Oferta na 
wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego robót budowlanych 
zadania pn.: „Budowa Strefy Kulturalno – Sportowej w miejscowości Rudniki” oraz nie 
otwierać przed dniem 03.07.2013r. godz. 12:00”.
2/ Dokumenty wymienione powyżej muszą być podpisane przez Wykonawcę.
3/ Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
4/ Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
5/ Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
6/ Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
7/ Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
1/ Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Włodowice pok. nr 18 (sekretariat) do dnia 
03.07.2013r. do godz. 11:45.
2/ Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Włodowice pok. 27 (sala narad) w dniu 
03.07.2013r. o godz. 12:00.

Opis sposobu obliczenia ceny:
1/ Wykonawca powinien jednoznacznie określić cenę za przedmiot zamówienia, 



uwzględniając wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
2/ Cena oferty powinna być przedstawiona w postaci:
wartość netto + wartość podatek Vat = wartość brutto.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował przy wyborze oferty:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki ubiegania się 
o zamówienie i zaoferuje najniższą cenę oferty (cena brutto) podaną w złotych.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Wzór umowy.

Załączniki:
1. Formularz Oferty (wzór).
2. Załącznik – Dokumentacja projektowa.
3. Załącznik – Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia.
4. Załącznik – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.
5. Załącznik – Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia 
6. Załącznik – Wzór umowy. 



...........................................         …..................................................... 
….......................................                                                         (miejscowość i data)
nazwa oferenta 

............................................
adres zamieszkania., siedziba oferenta

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

tel., fax, e-mail, NIP

OFERTA
Do: Gminy Włodowice
z siedzibą Urząd Gminy we Włodowicach 

           42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26

       Odpowiadając na zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
z dnia 18.06.2013r. oferujemy wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu nadzoru 
inwestorskiego robót budowlanych zadania pn.: „Budowa Strefy Kulturalno – Sportowej w 
miejscowości Rudniki”, w  cenie: ..................... /netto/ + podatek Vat: .............  = 
…................ zł /brutto/, słownie: ........................................................................................ zł
/brutto/, w zakresie i na warunkach określonych w zaproszeniu, w terminie do 
31.08.2014r., w tym etap nr I do 31.08.2014r.

Oświadczamy, że:
1/ Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami ubiegania się 
o udzielenie zamówienia i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 
wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
2/ Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
3/ Posiadamy wiedzę i doświadczenie;
4/ Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia;
5/ Nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala na wykonanie zamówienia.
6/ Podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy.
7/ Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

Załączniki:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.
2. Wykaz wykonanych usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz 
z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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.



4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia.

Wykonawca: 

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



Załącznik nr ........

WYKAZ  WYKONANYCH USŁUG  

Wykaz wykonanych usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz 
z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – dla usługi 
polegającej na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego robót budowlanych zadania pn.: 
Budowa strefy Kulturalno-Sportowej w miejscowości Rudniki. 

L. 
p.

Zamawiający
/inwestor/

adres i nr telefonu

Przedmiot zamówienia Wartość  robót [zł 
brutto]

Data 
wykonania

Wykonawca:

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

W załączeniu:
kserokopia dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie. 



Załącznik nr ......

Wykaz osób
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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 - dla usługi polegającej na prowadzeniu nadzoru 
inwestorskiego robót budowlanych zadania pn.: Budowa strefy Kulturalno-Sportowej w 
miejscowości Rudniki. 

L. 
p.

Imię i nazwisko Rodzaj 
kwalifikacji 

zawodowych

Doświadczenie 
i wykształcenie 
niezbędne do 

wykonania 
zamówienia 

oraz 
posiadane 

uprawnienia 
budowlane 

Zakres 
wykonywanych 
czynności do 
wykonania 

zamówienia

Informacja o 
podstawie do 
dysponowania 
tymi osobami

                                                                 Wykonawca:

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



Załącznik nr ......

Oświadczenie

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia- dla usługi polegającej na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego 
robót budowlanych zadania pn.: Budowa strefy Kulturalno-Sportowej w miejscowości 
Rudniki.  

Wykonawca:

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



Umowa  

Sprawa Nr I.VII.7011.015.2013

zawarta w dniu …................ na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawa zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zmianami) pomiędzy:
Gminą Włodowice z siedzibą Urząd Gminy we Włodowicach; 42-421 Włodowice, 
ul. Krakowska 26, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym 
przez :
mgr Adama Szmukier - Wójta Gminy Włodowice, 
przy kontrasygnacie:
mgr Katarzyny Kochman – Skarbnika Gminy Włodowice
NIP 649-228-00-07
tel.: 34 3153001
faks: 34 3153031  

a
…..........................................................................................................................................
NIP 
tel.: 
faks: 

o następującej treści:
§ 1

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego 
robót budowlanych zadania pn.: „Budowa Strefy Kulturalno – Sportowej w miejscowości 
Rudniki”. 
Kod CPV 45 21 50 00-7 – Roboty budowlane w zakresie obiektów użyteczności 
publicznej,
                45 11 27 20-8 – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych 
i rekreacyjnych.
1.1. Zakres robót obejmuje:
1) Budowę boiska wielofunkcyjnego zbudowanego z pól do gier w piłkę nożną, piłkę 
ręczną, koszykówkę i siatkówkę o całkowitym wymiarze 44,00x27,00 m wraz z opaską 
bezpieczeństwa o nawierzchni poliuretanowej rozłożonej obwodowo wokół boiska, 
z odwodnieniem liniowym i wyposażeniem w:

– kosze do koszykówki szt. 4,
– słupki do piłki siatkowej szt. 2,
– bramki do piłki nożnej / piłki ręcznej szt. 2,
– piłkochwyty

oraz pozostałe: kosze uliczne szt. 4, ławki szt. 8.
2) Budowę ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci o nawierzchni:
      - z piasku pod urządzeniami zabawowymi,
      - z kostki brukowej dla nawierzchni komunikacyjnych,
      - z trawy dla pozostałej powierzchni, 
z urządzeniami zabawowymi, takimi jak: 
      - huśtawka koniki szt. 2,
      - piaskownica szt. 1,
      - karuzela Hyzio szt.1,
      - huśtawka Fela szt. 1,
      - zestaw Urwis szt. 1,
wraz z tablicą z regulaminem placu zabaw szt. 1, ławką szt. 3, koszem na śmieci szt. 3,



z drewnianym ogrodzeniem placu zabaw.
3) Budowę altany kpl. 2, stołów drewnianych kpl. 2, kominków grilowych z kostki 
granitowej kpl. 3, ławostołu drewnianego kpl. 3.
4) Budowę podestu scenicznego (sceny) wraz z ławkami (widownią) ze schodami i małą 
architekturą(ławki metalowe kpl. 6, kosze na śmieci szt. 6).
5) Budowę parkingu (10 miejsc) z kostki betonowej. 
1.2. Szczegółowy opis i zakres robót stanowi dokumentacja projektowa:

– Projekt budowlany (część opisowa i rysunkowa, przedmiar robót),
– Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót.

1.3. Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach. Etap pierwszy obejmuje budowę 
boiska wielofunkcyjnego zbudowanego z pól do gier w piłkę nożną, piłkę ręczną, 
koszykówkę i siatkówkę o całkowitym wymiarze 44,00x27,00 m wraz z opaską 
bezpieczeństwa o nawierzchni poliuretanowej rozłożonej obwodowo wokół boiska, z 
odwodnieniem liniowym i wyposażeniem w:

– kosze do koszykówki szt. 4,
– słupki do piłki siatkowej szt. 2,
– bramki do piłki nożnej / piłki ręcznej szt. 2,
– piłkochwyty

oraz pozostałe: kosze uliczne szt. 4, ławki szt. 8. 
Etap drugi pozostałe roboty budowy strefy kulturalno – sportowej.
1.4. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy od dnia 
odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu 
odbioru końcowego. 
2. Strony ustalają następujący zakres rzeczowy pełnienia nadzoru inwestorskiego:
2.1. Reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej 
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej,
2.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie,
2.3. Sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 
i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych 
obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
2.4. Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także 
kontrolowanie rozliczeń budowy,
2.5. Uczestniczenie w czynnościach odbioru robót po upływie okresu rękojmi i gwarancji.  
2.6. Wykonawca ma prawa przewidziane dla inspektora nadzoru na mocy przepisów art. 
26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. nr 243. 
poz. 1623).
2.7. Wykonawca oświadcza, że nadzór inwestorski pełnić będzie: 
…........................................ .
2.8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzoną czynność sumiennie i fachowo.

§ 2
Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić nadzór inwestorski w trakcie wykonywania 
robót budowlanych w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.08.2014r., w tym etap nr I do 
30.09.2013r. 
2. W przypadku opóźnienia w realizacji robót będących przedmiotem nadzoru, umowa 
ulega przedłużeniu o czas do dnia ostatecznego odbioru.



                                   § 3
Wynagrodzenie wykonawcy 

1. Za wykonany przedmiot umowy określony w § 1 umowy, Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ….............. zł /brutto/ (słownie: …......................
….............................................................................................................). 
2. Podatek od towarów i usług VAT został naliczony w wysokości 23%, w kwocie: ….......... 
zł (słownie: ….....................................................................). 
3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty i wydatki związane z 
wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 4
     Zapłata wynagrodzenia

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po jego wykonaniu .
2. Zamawiający zobowiązuje się uregulować fakturę Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 
jej doręczenia wraz z oświadczeniem, że powierzone czynności Wykonawca wykonał 
sumiennie i fachowo.
                                                               § 5
                                                    Kary umowne
1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają kary 
umowne.
2. Zamawiający zapłaci kary umowne za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z 
przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wys 30% wielkości wynagrodzenia brutto 
określonego w § 3 ust. 1 umowy.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę, z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 30% wielkości 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.
4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego.

§ 6
Zmiany w umowie

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 7
Inne postanowienia umowy 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego.
2. Spory pomiędzy stronami umowy będzie rozstrzygał Sąd wg właściwości siedziby 
Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch egz., po jednym egz. dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

Zamawiający :                                                    Wykonawca :


