
   Załącznik nr 3 

                                                                               
 
.................................................. 
        pieczęć wykonawcy 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

Dotyczy zamówienia na „wykonanie robót budowlanych p.n�…………………………………….……… 

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

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

 

Nazwa i adres Wykonawcy: ................................................................................................................................. 

 

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

 

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z 

późniejszymi zmianami, oświadczamy niniejszym, że: 
 

1) posiadamy uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
 

 

 

 

............................., dnia ...................   ....................................................... 

     podpis upełnomocnionego (-ych) 

     przedstawiciela (-li) wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 4 

       .................................................. 
pieczęć wykonawcy 
 

WYKAZ PERSONELU / PODWYKONAWCÓW  

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam / 

oświadczamy, że do realizacji zamówienia przewidujemy zatrudnić następujące osoby / 

podwykonawców: 

 

Imię i nazwisko  

(firma) 

Wykształcenie 

(Adres) 
Doświadczenie Rola

1
 

    

    

    

    

 

Załączmy dokumenty zawodowe w/w osób (opis profilu podwykonawcy). 

..................................dnia............................                     .............................................................................  
 podpis upełnomocnionego (-ych) 

        przedstawiciela (-li) wykonawcy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
wpisać przewidywaną rolę lub zakres robót budowlanych powierzony podwykonawcy 
 
 
 



 

Załącznik nr 5 
.................................................. 
         pieczęć wykonawcy 

WYKAZ SPRZĘTU 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczamy/ 

oświadczam, że obecnie reprezentowana przez nas firma dysponuje m. in następującymi 

w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu: 

Opis Ilość Rok produkcji 
Forma 

władania
1
 

    

    

    

    

    

Na potwierdzenie powyższego załączamy następujące dokumenty2: 
a)........................................................................................................................................................ 

b)........................................................................................................................................................ 

c)........................................................................................................................................................

. 

..................................dnia............................                     .............................................................................  
podpis upełnomocnionego (-ych) 

przedstawiciela (-li) wykonawcy 
 
 
 
 
1  
określić czy jest to sprzęt będący własności wykonawcy  czy też jest wynajęty, dzierżawiony, użyczony. itp  

2  
w przypadku sprzętu innego niż własny należy załączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające, że w/w jednostki sprzętu są 

w dyspozycji wykonawcy,  
 
 



Załącznik nr 6 
.................................................. 
       pieczęć wykonawcy 
 
 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE  

 
Nazwa Wykonawcy��......................................................................................................... 

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

Adres Wykonawcy��........................................................................................................... 

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

Numer telefonu..................................................... Numer fax............................................. 

Wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w ciągu ostatnich ____ lat o charakterze i 

złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia. 

Rodzaj robót 
Całkowita 
wartość 

Wartość za którą 
oferent był 

odpowiedzialny 

Czas realizacji 

Początek                   Koniec 

Nazwa 
zleceniodawcy 

Wymagania 
specjalne 

      . 

 
Do niniejszego załącznika należy dołączyć referencje inwestorów, że roboty zostały 
wykonane z należytą starannością. 
 
 
 

..................................dnia............................                     
....................................................................          
            podpis upełnomocnionego (-ych) 

przedstawiciela (-li) wykonawcy 



                                                                                                  załącznik nr 7 

 
UMOWA NR     /2008 

 

 W dniu ���� roku w Oleśnicy, pomiędzy Gminą Oleśnica zwaną 

dalej "Zamawiającym" reprezentowanym przez: 
 

Leszek Juda   - Wójt Gminy 

z kontrasygnatą 

 Maria Wróbel  - Skarbnik Gminy 

 
a 

1111111111111111111111111 
z siedzibą w  11111111111111111 
zwanym dalej "Wykonawcą" reprezentowanym przez : 
�����������������.. 

�����������������.. 

została zawarta umowa o następującej treści: 

Niniejszą umowę zawarto w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu 

nieograniczonym z dnia ������ roku.  

 
§1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. 

„ Przebudowa drogi gminnej nr 1549006 w miejscowości Podlesie”. 
Roboty związane z przebudową dróg gminnych będą polegały na wykonaniu 
następujących robót: 
- wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym gr. śr. 15 cm, 
- w-wy profilującej z betonu asfaltowego; w ilości  średnio 75 kg/m²  
- w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości w-wy 3 cm,  
-    uzupełnieniu poboczy materiałem kamiennym śr. 6 cm/m² 
-    wykonaniu koryta o głębokości 30 cm  na całej szerokości jezdni lub chodników,    
- ręcznym wykonaniu warstwy odsączające, zagęszczonej przy użyciu walca 

wibracyjnego, grubość warstwy 10 cm 
- wykonaniu warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 25 cm 
- wykonaniu przepustów pod zjazdami z rur betonowe o średnicy 50 cm 
 

2. Integralną częścią niniejszej umowy jest: 

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

b) Oferta  

c) Kosztorys ofertowy 

d) Przedmiar robót 

e) Specyfikacje techniczne. 

§2 
1. Termin realizacji umowy : 18.10.2008 roku. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania 

umowy. 

3. Zamawiający dostarczy Wykonawcy niezbędną dokumentację techniczna tj.: 

- projekt budowlany lub specyfikacje techniczne w zależności od wymagań 



- dziennik budowy 

 
§3 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: 

Pan ��������.. 

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami Prawo 

budowlane wraz z aktami wykonawczymi. 

 
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: 
������������.. 

Kierownik budowy działa w granicach umocowania określonego przepisami Prawo 

budowlane wraz z aktami wykonawczymi. 

§4 
1. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także 

zapewni warunki bezpieczeństwa. 

2. W czasie realizacji robót  Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie 

wolnym od przeszkód komunikacyjnych tj. będzie usuwał wszelkie zbędne urządzenia 

pomocnicze i prowizoryczne zabezpieczenia oraz niepotrzebne materiały, odpady i śmieci.  

3. Wykonawca  zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

organów państwowych nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań 

określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji 

wymaganych tą ustawą. 

4. Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i 

przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 

5. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotycząca pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzeniem 

robót. 

6. Za szkody powstałe z winy Wykonawcy podczas prowadzonych prac objętych umową 

odpowiedzialność ponosi bezpośrednio Wykonawca robót. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość dokonania potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy do 

wysokości kwoty powstałej szkody. 
7.W przypadku powstania odpadów t.j gruz drogowy, ziemia i.t.p Wykonawca we własnym 
zakresie zutylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
8.Wykonawca opracuje kompletną dokumentację powykonawczą w jednym egzemplarzu i 
przekaże jej Zamawiającemu na 5 (pięć) dni przed terminem odbiorów częściowych i 5 
(pięć) dni przed terminem odbioru końcowego całego zamówienia. 
 

§5 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w 

art. 10 - ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz projektu. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest 

okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną. 

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 

wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości materiałów i robót 

 



 
 

wykonywanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia 

ilości zużytych materiałów. 

5. Badania, o których mowa w pkt. 4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny 

koszt. 

6. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową to 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. 

7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań o których mowa w punkcie 6 okaże się,  

że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową to koszty badań 

dodatkowych obciążają Wykonawcę zaś gdy wyniki wykażą że materiały bądź wykonane 

roboty są zgodne z umową to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

8. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego za zgodą 

Zamawiającego jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi 

konsekwencję:  

a) okoliczności, których nie można było przewidzieć, 

b)  z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 

c)  z powodu siły wyższej. 

 
§6 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy robót ujęty w szczegółowym 

projekcie i dokumentacji technicznej. 

2. Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących tego podwykonawcy. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawcy. 

4. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcą takiego okresu 

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

Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

§7 
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w  trybie przetargu nieograniczonego ofertą 
Wykonawcy będzie wynagrodzenie ryczałtowe za cały zakres robót wyrażające się kwotą 
brutto (łącznie z 22 % podatkiem VAT) : 111111.11111.zł  
(słownie: 1111111111111111111111111111zł 00/100), 
netto: �������� zł 
(słownie: ����������������������������. 00 /100). 

2. Zamawiający zapłaci fakturę wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury 

wraz z dokumentami rozliczeniowymi wystawionej na podstawie protokołu końcowego. 

3. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie niezbędne koszty 
związane z realizacją zadania. 

4. W uzgodnionej kwocie wynagrodzenia o której mowa w pkt. 1 są uwzględnione koszty: 

a) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód 

użytkownikom posesji sąsiadującymi z wykonywanymi robotami,  

b) wytyczenie głównych osi budowy i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

c) prowadzenia robót w pasie drogowym, opracowania i zatwierdzenia przez właściwy 

organ projektu organizacji ruchu kołowego i pieszego w trakcie realizacji robót, zamknięcia  



 

drogi/ulicy, ustawienia oznakowania, zabezpieczenia i oświetlenia miejsc kolizyjnych itp. 

oraz zapewnienia dojazdu do posesji usytuowanej wzdłuż placu budowy, dokonywanych  

przez użytkowników, 

e) odbiorów technicznych wykonanych przez Zamawiającego,  

f) niezbędnych badań i ekspertyz,  

g) materiałów własnych o których mowa w § 5 umowy. 

5. Strony postanawiają, że rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu robót i 

spisaniu protokołu końcowego odbioru robót. 

 

§8 
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 10% wartości umownej robót 

określonej w §7 pkt.1 co jest równe ����������� złotych 
 (słownie: �������������������������. zł.  00/100 PLN) 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej. 

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie XV specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 
4. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art.151 Prawa zamówień publicznych  Kwota 
pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady wynosi 
30% wartości zabezpieczenia i zostanie ona zwrócona w ciągu 14 dni po upływie okresu 
rękojmi i gwarancji. 

5. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi 
odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z 
umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane 
roboty. 

 

§9 
Niezależnie od wyżej wymienionych obowiązków Wykonawca przyjmuje na siebie 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1. Informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie odbioru robót 

zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru 

zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego odkryć roboty lub wykonać otwory 

niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty te do stanu pierwotnego, 

roboty wykonywane na koszt Wykonawcy. 

2. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejącej infrastruktury technicznej w toku 

realizacji robót, naprawienie jej i doprowadzenie do stanu pierwotnego stanowi koszt 

wykonawcy. 

 
§10 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:  
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1  Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :  
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

(brutto) określonego w umowie za każdy dzień zwłoki, 
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia (brutto) umownego za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień 
zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15% 
wynagrodzenia (brutto) określonego w umowie. 

2.2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  
a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 20 zł za każdy dzień zwłoki, 
licząc od następnego dnia po terminie w którym odbiór miał być zakończony,  

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn nie zależnych od Wykonawcy w 
wysokości 5% wynagrodzenia (brutto) określonego w umowie, 

c) w przypadku utraty dotacji przez Zamawiającego z przyczyn za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Koszty zostaną naliczone do wysokości 
faktycznie poniesionej szkody 

3.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§11 
Oprócz przypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
1.1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

1.2. Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
1.3. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
1.4. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 

ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,  
1.5. Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli: 
2.1. Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru robót, 
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
4.1. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg 
stanu na dzień odstąpienia,  

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

4.3. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 
które wykonawca nie odpowiada, 

4.4. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.  

 
 

 



5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 
5.1. Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
5.2. Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

§12 
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót 

Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania 

reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 

Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie 

udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w pkt.3, Wykonawca 

uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

5. Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a 

właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji przedmiotu umowy są 

polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego. 

 

§13 
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie 
przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru 
końcowego.  
2. Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności 
odbioru nastąpi w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 
do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 21 dnia, licząc od 
dnia ich rozpoczęcia. 
3. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele 
Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 
4. Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania 
przedmiotu odbioru, a w szczególności Dziennik budowy, świadectwa jakości, certyfikaty 
oraz świadectwa wykonanych prób i atesty. 
5. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 
ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie 
osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego 
wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 
7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady: 
7.1. Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, 

wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony  
        protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia 

wad określony w protokole usunięcia wad, 
7.2. Nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 
użytkowej, estetycznej i technicznej, 
 
 



b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, 
zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych  
i odszkodowań na zasadach określonych w § 10 niniejszej umowy, lub odstąpić 
od umowy. 

 
§14 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy, wynikająca z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez 
udzielenie pisemnej gwarancji. 

2. Wykonawca udziela zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany 
przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich 
obiektów budowlanych, będących przedmiotem odbioru. 

 
§15 

1. Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i prawa 

zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw. 

3. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony 

zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności 

ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd, właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§16 
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie 
mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 

      

§17 
Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egz. po 2 egz. dla każdej 

ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

  


