
Przyłęk, dnia 21.09.2016 r. 

 

     

ZAPYTANIE OFERTOWE 

NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Urząd Gminy w Przyłęku 

Przyłęk 30 

26-704 Przyłęk 

Tel./fax. 48 677 30 16 

e-mail: przylek@przylek.pl 

NIP: 811-12-74-443 

REGON: 000537533 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Budowa wodociągu w miejscowości Wólka Zamojska 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

 

1. Rurociąg przesyłowy z rur PCV śr. 110 mm – 451m. 

2. Hydranty nadziemne p.poż. śr. 80 mm – 2 kpl. 

3. Zasuwy sieciowe, hydrantowe kołnierzowe do zabudowy doziemnej śr. 80 mm – 2 szt. 

4. Zasuwy sieciowe kołnierzowe do zabudowy naziemnej śr. 100 mm – 1 szt. 

5. Rurociągi dla przyłączy z rur PE śr. 40 mm – 80,00 m. 

6. Rurociągi dla przyłączy z rur PE śr. 63 mm – 59,00 m. 

7. Studzienki wodomierzowe z polietylenu (PEHD) śr. 800 mm – 3 kpl. 

8. Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe śr. 20mm – 4 szt. 

9. Zawory antyskażeniowe typ EA 251 śr. 25 mm – 4 szt. 

Zakres prac do wykonania ujęty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót, które są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej 

zamawiającego i stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający załącza do 

niniejszego zapytania ofertowego przedmiar robót, który służy tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu 

zamówienia. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między opisami robót do wykonania w 

dokumentacji projektowej a opisami robót w załączonych przedmiarach, podstawą do określenia opisu 

robót jest dokumentacja projektowa.  



Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i wykonanie niezbędnych pomiarów z 

natury. 

Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty licząc od dnia odbioru całej 

inwestycji i przekazania użytkownikowi, oraz usunie wszystkie usterki wynikłe w okresie gwarancji w terminie 

maksymalnie 14 dni od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

Ofertę może złożyć wykonawca, który: 

1. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, do wykonania zamówienia. 

2. Dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonania zadania. 

3. Wykona przedmiot zamówienia w terminie tj. do 31.10.2016 r. 

4. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/rachunku 

5. Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym 

a Wykonawcą na warunkach określonych w umowie stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego 

zapytania. 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik 

nr1) 

Oferta powinna być: 

a) opatrzona pieczątką firmową, 

b) posiadać datę sporządzenia, 

c) zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

d) być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, 

e) podpisana czytelnie przez wykonawcę, 

f) zawierać wszystkie wymagane załączniki, 

g) Wszelkie oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania firmy lub upoważnionego przez nią przedstawiciela. Dokumenty w formie 

kserokopii powinny być poświadczone na każdej zapisanej stronie „za zgodność z 

oryginałem” i opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby uprawnionej lub upoważnionej 

do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub 

budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału 

lub notarialnego potwierdzenia. 

h) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone 

pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące 

osobę prawną lub fizyczną 

Do oferty obowiązkowo należy dołączyć: 



1. Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 

2), 

2. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót oraz specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektu. 

3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4. Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające odpowiednio, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 

5. Zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych przewidujących odmienny niż 

opisany w niniejszym zapytaniu sposób wykonania zamówienia. 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna być przesłana w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona 

osobiście na adres: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk do dnia 30 września 2016 r. 

do godz. 09:00 (decyduje data wpływu oferty ) 

Oferty złożone po terminie lub bez obowiązujących załączników lub podpisane przez osoby, które nie 

są do tego upoważnione nie będą rozpatrywane. 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

 

VI. OCENA OFERTY 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Cena – 100 %. 

 



VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie. 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji odnośnie niniejszego zapytania  w imieniu Zamawiającego udzieli pracownik 

Urzędu Gminy w Przyłęku - Olczyk Tomasz pod numerem telefonu 48 677 30 16 w .51. 

 

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasada konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy 

Prawo zamówień publicznych 

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Urzędu Gminy w Przyłęku do złożenia 

zamówienia. 

Załączniki 

1. Formularz Oferty 

2. Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wzór umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

…………………………………………………………. 
(pieczęć Wykonawcy) 

        Urząd Gminy w Przyłęku 

Przyłęk 30 

26-704 Przyłęk 

 

OFERTA 

Dane oferenta: 

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu/ faksu : ……………………………………………………………………………………………………………. 

REGON: ……………………………………………. NIP: …………………………………………….. 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu w 

miejscowości Wólka Zamojska” oferujemy wykonanie zadania będącego przedmiotem 

zamówienia za cenę: 

- netto złotych: ………………………… (słownie: …………………………………………………………………………………………) 

- brutto złotych: ……………………….. (słownie: …………………………………………………………………………………..……) 

- w tym podatek VAT w wysokości ……..%, tj. w kwocie: ………………………….. zł. 

( słownie: ………………………………………………………………………………………………………..) 

1. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zapytaniu 

ofertowym tj.: 

- do dnia 31.10.2016 r. 

2. Oświadczamy, że: 

- zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty oraz 

wykonania zamówienia, 

- gwarantujemy niezmienność ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia 

jego realizacji, 

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i 

terminie określonym przez Zamawiającego na warunkach określonych w umowie stanowiącej 

załącznik nr 3 do zapytania 

- udzielimy …………… miesięcznej gwarancji na roboty licząc od dnia odbioru całej inwestycji i 

przekazania użytkownikowi 



- usuniemy wszystkie usterki wynikłe w okresie gwarancji w terminie ……… dni bez prawa 

dodatkowego wynagrodzenia 

       IV.  Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia: 

 Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………….. 

 Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………………. 

3. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 

- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

- Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót oraz specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektu. 

 

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

- zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające odpowiednio, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 

- zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 

 

………………… dn. …………………………… 

      …………..…………………………………………………………. 

      (podpis osoby/osób upoważnionej/ych do 

      reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

………………………………………… 
(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu 

w miejscowości Wólka Zamojska”  

oświadczam/y, że posiadam/y uprawnienia do wykonania zamówienia, 

posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/Emy potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, 

znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

 

 

……………………… dn. ……………………………  

       …………………………………….………………………….. 
       ( podpisy osoby/osób upoważnionej/ych  

       Do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

UMOWA Nr ........./2016  

 

Zawarta w dniu ................2016 r. w Przyłęku pomiędzy Gminą Przyłęk 

reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Mariana Kuś, zwaną dalej 

„Zamawiającym” 

a 

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

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

reprezentowaną/ym przez: 

1. ................................................................................... 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą” została zawarta umowa o treści następującej: 

§ 1 

Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje do wykonania:  Budowę 

wodociągu w miejscowości Wólka Zamojska. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

 

1. Rurociąg przesyłowy z rur PCV śr. 110 mm – 451m. 

2. Hydranty nadziemne p.poż. śr. 80 mm – 2 kpl. 

3. Zasuwy sieciowe, hydrantowe kołnierzowe do zabudowy doziemnej śr. 

80 mm – 2 szt. 

4. Zasuwy sieciowe kołnierzowe do zabudowy naziemnej śr. 100 mm – 1 

szt. 

5. Rurociągi dla przyłączy z rur PE śr. 40 mm – 80,00 m. 

6. Rurociągi dla przyłączy z rur PE śr. 63 mm – 59,00 m. 

7. Studzienki wodomierzowe z polietylenu (PEHD) śr. 800 mm – 3 kpl. 

8. Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe śr. 20mm – 4 szt. 

9. Zawory antyskażeniowe typ EA 251 śr. 25 mm – 4 szt. 

 



Zakres rzeczowy robót zgodny z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót. Integralną częścią umowy są: oferta i 

kosztorys ofertowy. 

 

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia ………..., 

2. Zakończenie wykonania umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru końcowego nastąpi do dnia 31.10.2016 r. 

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu 

umowy w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 

do odbioru końcowego 

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół 

przez Komisję odbioru powołaną przez Zamawiającego. Komisji winny 

być przedłożone wszelkie dokumenty dotyczące budowy i 

wykonywanych robót. 

5. Zamawiający przekaże teren pod budowę w terminie do dnia …………. 

 

§ 3 

1. Za przedmiot umowy, określony w § 1 umowy strony ustaliły stosownie 

do  wybranej oferty wynagrodzenie wynikające z kosztorysu ofertowego 

w  wysokości złotych : 

cena netto: ......................................................................................................... 

słownie : ............................................................................................................ 

cena brutto: ........................................................................................................ 

słownie : ............................................................................................................ 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak 

również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. 

3. Wykonawca oświadcza, że przewidział wszystkie okoliczności, które mogą 
mieć wpływ na cenę zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje podwyższenie 

wynagrodzenia ryczałtowego. 

 

§ 4 

1. Strony postanawiają, że roboty rozliczone będą końcową fakturą po 

odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

2. Do końcowego rachunku zostanie załączony protokół Komisyjnego 

odbioru przedmiotu umowy. 

3. Należność za wykonane roboty uregulowana będzie w terminie 30 dni od 

daty wpływu faktury końcowej do Zamawiającego. 

 



§ 5 

Zamawiający powierza obowiązki Inspektora Nadzoru Panu 

..................................................... posiadającemu uprawnienia 

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

Wykonawca oświadcza, że robotami kierować będzie Pan 

........................................... posiadający uprawnienia nr ..................................... 

 

§ 6 

Zamawiający oświadcza , że: 

1. Posiada dokumentację techniczną dotyczącą przedmiotu zamówienia. 

2. Posiada zabezpieczenie finansowe na przedmiot umowy. 

3. Należności płatne będą z konta w BS w Zwoleniu Nr 53 9157 0002 0050 

0505 3888 0001  

§ 7 

Zamawiający zastrzega sobie, że : 

1. Nie udziela zaliczek na wykonanie przedmiotu umowy oraz zakup 

materiałów. 

2. Roboty zostaną wykonane zgodnie z warunkami podanymi w zapytaniu 

ofertowym do niniejszego przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca bierze odpowiedzialność za szkody spowodowane 

uszkodzeniami urządzeń podziemnych jak kable energetyczne, 

telekomunikacyjne oraz instalacje sieci przesyłowych. 

4. Nie dopuszcza się odbioru robót z usterkami lub wadami. 

5. Wykonawca prowadzić będzie dziennik budowy w zakresie określonym 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r /Dz.U. Nr 

108 poz. 953 z 2002 r./ 

6. W przypadku wystąpienia sił wyższych Wykonawca bez wezwania 

będzie podejmował działania dla ograniczenia szkód na realizowanym 

obiekcie. 

§ 8 

Zamawiający może odstąpić od umowy za odszkodowaniem od Wykonawcy 

jeżeli : 

a/ nastąpi ogłoszenie upadłości Wykonawcy po zawarciu umowy 

b/ wykonawca naruszy ustalenia § 7 pkt 2 umowy 

 

 



§ 9 

Strony ustalają , że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne 

z następujących tytułów : 

1. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z   

   przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wartości umowy. 

2.Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3%   

wartości umowy za każdy dzień zwłoki 

b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w 

wysokości 0,3% wartości umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od  

upływu wyznaczonego terminu na usunięcie wad 

c/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego w wysokości 5% od wartości umowy. 

 

§ 10 

Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków: 

1.Zapewnia właściwą organizację robót oraz urządzenie placu budowy. 

2.Przestrzega przepisów BHP i p.poż. oraz ponosi wyłącznie odpowiedzialność   

   za ich naruszenie. 

3.Zapewnia prawidłowe składowanie i ochronę urządzeń technologicznych i   

   materiałów oraz sprzętu. 

4.Organizuje zaplecze budowy. 

5. Pokrywa koszty usunięcia uszkodzeń o których mowa w § 7 ust.3 umowy 

6. Organizuje obsługę geodezyjną. 

§ 11 

1. Wykonawca nie może zlecić całości robót objętych przedmiotem zamówienia 

podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza zlecenie części robót wymienionych 

w ofercie Wykonawcy podwykonawcom. Zlecenie wykonania części robót 

podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego 

za wykonanie tej części robót. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną 

odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót 

wykonywanych przez podwykonawców. 



2. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego 

okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

3. Wykonawca powierza wykonanie następującego zakresu robót 

podwykonawcom: 

- ………………………………………………………………………………….. 

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z 

podwykonawcą wymagana jest zgoda Inwestora. 

5. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej 

zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian 

6. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej 

zmian nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził 

zgodę na zawarcie umowy. 

7. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartych umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian. 

8. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym 

podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 4 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmian w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

4 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 



- z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,05% wartości 

wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

- z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 

umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

§ 12 

Roboty winny być wykonane zgodnie z : 

- dokumentacją budowlaną 

- branżowymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

- przepisami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa urządzeń oraz materiałów 

- ustawą z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane /Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z 

późn.zm./ i przepisami wykonawczymi do ustawy 

- obowiązującymi Polskimi Normami, a ponadto założeniami szczegółowymi 

do  poszczególnych rodzajów KNR. 

§ 13 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres  

............ miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

§ 14 

1.Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy dla 

siedziby Zamawiającego Sąd Gospodarczy. 

2.Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 15 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają: 

a/ właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego 

b/ właściwe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 16 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze 

stron. 
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