
            

Formularz oferty                   
wraz z załącznikami



Załącznik nr 1 do SIWZ 

………………………………………
                  (miejscowość,  data)   

                                                                  
....................................................................
   (pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

                                                                           

Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sułkowice Spółka z o.o.
Biertowice 236
32-440 Sułkowice 

O  F  E  R  T  A
Odpowiadając na ogłoszenie w przetargu nieograniczonym  na wykonanie: 
DOSTAWA  MATERIAŁÓW  BUDOWLANYCH  NA  PLAC  BUDOWY  (  LOKO
GMINA  SUŁKOWICE)  PRZEZNACZONYCH  DO  BUDOWY  SIECI
WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ. 

Oferujemy wykonanie  zamówienia  w zakresie  objętym specyfikacją  istotnych  warunków zamówienia
ogółem za kwotę:

Cena ofertowa netto Podatek VAT Cena ofertowa brutto

……………………………………. zł
słownie ……………………………
……………………………………..

……………zł
( ………..%)

……………………………………… zł
słownie……………………………………
…………………………………………….

Udzielamy gwarancji na dostarczone
materiały: 

a) 2 lata *

b) 3 lata *

c) 4 lata  *

*zaznaczyć właściwe
Uwaga: w przypadku nie wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji,
Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji 2 lata.

1. Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.  

2. Materiały objęte przedmiotem zamówienia dostarczymy do dnia: 30 października 2020 roku.
3. Oferujemy następujące warunki płatności (min.  30 dni)  .................  dni od daty otrzymania faktury

przez Zamawiającego. 
4. Oświadczamy,  że  akceptujemy  warunki  płatności  określone  przez  Zamawiającego  w  specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy

do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.



6. Uważamy się za związanych niniejszą Ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7. Oświadczamy,  że zawarte w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia istotne postanowienia,
które  wprowadzone  będą  do  umowy  zostały  przez  nas  zaakceptowane  i  zobowiązujemy  się
w przypadku  wyboru  naszej  oferty  do  zawarcia  umowy  na  wymienionych  warunkach  w  miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Oświadczam, że jestem (zaznaczyć odpowiednie „x ”):
 Mikroprzedsiębiorstwem - zatrudniam średniorocznie do 10 osób
 Małym  przedsiębiorstwem  – zatrudniam średniorocznie mniej niż 50 osób
 Średnim przedsiębiorstwem  – zatrudniam średniorocznie mniej niż 250 osób
 Przedsiębiorstwem zatrudniającym średniorocznie więcej niż 250 osób

9. Oświadczam,  że  wypełniłem obowiązki  informacyjne  przewidziane  w art.  13 lub  art.  14  RODO1)

wobec osób fizycznych,  od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

10. Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym:

________________________ _____________ _____________________
Imię i nazwisko fax wykonawcy e-mail Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić
) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych  osobowych  i  w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

*   W przypadku  gdy  wykonawca  nie  przekazuje  danych  osobowych  innych  niż  bezpośrednio  jego  dotyczących  lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. …………………………………
2. …………………………………
3. …………………………………
4. …………………………………
5. ………………………………….

                       

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

(podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)



Załącznik Nr 1 do oferty

 
Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sułkowice Spółka z o.o.
32-440 Sułkowice, Biertowice 236 

Wykonawca:
……………………………………………
……………………………………………
(Nazwa  i adres wykonawcy/ów)
reprezentowany przez:

……………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
pn. DOSTAWA  MATERIAŁÓW  BUDOWLANYCH  NA  PLAC  BUDOWY  (  LOKO  GMINA
SUŁKOWICE)  PRZEZNACZONYCH  DO  BUDOWY  SIECI  WODOCIĄGOWEJ
I KANALIZACYJNEJ, prowadzonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sułkowice  Spółka z o.o.
oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam,  że  nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Oświadczam,  że  nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz

SIWZ.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.

24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.

okolicznością,  na  podstawie  art.  24  ust.  8  ustawy  Pzp  podjąłem  następujące  środki  naprawcze:  .

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



1. Oświadczamy, że ZAMIERZAMY / NIE ZMIERZAMY* powierzyć podwykonawcą wykonanie

następujących części zamówienia:

LP Nazwa części zamówienia Nazwa ( Firma) podwykonawcy 

2. Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/ych  podmiotu/tów,  na  którego/ych  zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………

…(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nie

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………..….……(podać  pełną  nazwę/firmę,

adres,  a  także  w  zależności  od  podmiotu:  NIP/PESEL,  KRS/CEiDG),nie  zachodzą  podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Oświadczamy,  że  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  centralnej  ewidencji  i  informacji

o działalności gospodarczej o której mowa w dziale VI punkt 2a SIWZ dostępne są za pomocą

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych pod adresem ………………………………………….

5. Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są  aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r. 

…………………………………………
(podpis)



Załącznik nr 2 do oferty

Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sułkowice Spółka z o.o.
32-440 Sułkowice, Biertowice 236 

Wykonawca:

……………………………………………
…………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)
reprezentowany przez:
…………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
pn. DOSTAWA  MATERIAŁÓW  BUDOWLANYCH  NA  PLAC  BUDOWY  (LOKO  GMINA
SUŁKOWICE) PRZEZNACZONYCH DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ 
I KANALIZACYJNEJ, prowadzonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sułkowice Spółka z o.o.,
oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam,  że  spełniam  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  przez  zamawiającego
w    w    rozdziale V pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania  warunków udziału w postępowaniu,  określonych przez

zamawiającego w rodziale V pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach

następującego/ych  podmiotu/ów:  ……………………………………,  w  następującym  zakresie:

……………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są  aktualne  

i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji  wprowadzenia

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.        …………………………………………

(podpis)



Załącznik nr 3  do oferty 

_____________________________
(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na 
DOSTAWA  MATERIAŁÓW  BUDOWLANYCH  NA  PLAC  BUDOWY  (  LOKO  GMINA
SUŁKOWICE) PRZEZNACZONYCH DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ 
I KANALIZACYJNEJ oświadczam, że:

 NIE NALEŻĘ DO GRUPY KAPITAŁOWEJ, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
( t. j. Dz. U. z 2020 poz.369 ).*

 NALEŻĘ DO GRUPY KAPITAŁOWEJ, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
( t. j. Dz. U. z 2019 poz.369 ),  łącznie z niżej wymienionymi Wykonawcami, którzy złożyli
odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia:

LP Nazwa podmiotu i siedziba

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty/  informacje potwierdzające, że powiązania pomiędzy
mną  a  ww.  Wykonawcą/  Wykonawcami  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w  niniejszym
postępowaniu:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………. ……………………………………………………
Miejscowość i data (pieczęcie i podpisy Wykonawcy lub Osób Uprawnionych)

*niepotrzebne skreślić

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie   – powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców występujących
wspólnie lub Pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców.

UWAGA;  załącznik  należy  złożyć  w terminie  trzech  dnia  od  daty  zamieszczenia  na  stronie  internetowej  wykazu
wykonawców którzy złożyli oferty.



Załącznik nr 4 do oferty 
   (Pieczęć wykonawcy )

ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW 
DO ODDANIA WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW

DOSTAWA  MATERIAŁÓW  BUDOWLANYCH  NA  PLAC  BUDOWY  (  LOKO  GMINA
SUŁKOWICE) PRZEZNACZONYCH DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ 
I KANALIZACYJNEJ

Ja niżej 

podpisany(a) ....................................................................................................................................................

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

działający w imieniu podmiotu 

………………………………………………………….……………..……………………………………
 (nazwa i adres podmiotu)

Oświadczam, że 

......................................................................................................................................................
(nazwa i adres wykonawcy)

1. Udostępniam Wykonawcy nasze zasoby w zakresie:

………………………………………………………………………………………………………..
określenie zasobu – osoby (potencjał kadrowy)

………………………………………………………………………………………………………..
(należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków w rozdziale V punkt 2 specyfikacji istotnych

warunków zamówienia)
2. Sposób korzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………..
3. Zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………
4. Będę realizował roboty budowlane, których dotyczą udostępniane zasoby, odnoszące się do 

warunków udziału dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia na których 
polega Wykonawca:

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

* niepotrzebne skreślić

……………………………………………..
(Podpis osoby uprawnionej – udostępniającej zasoby)

.......................................data..............................

UWAGA:

*załącznik dotyczy wyłącznie wykonawców korzystających z zasobów innych podmiotów         



Projekt 
Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA ……./2020

W dniu ………2020 r. w   Sułkowicach pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej Sułkowice
Spółka z o.o. reprezentowaną przez Witolda Magierę – Prezesa Spółki zwaną dalej  Zamawiającym z
jednej strony,  a …………………………………., reprezentowana przez ………………………. Zwaną
dalej Wykonawcą z drugiej strony , została zawarta umowa o następującej treści: 

§1. 
Przedmiot umowy

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia  materiałów budowlanych na plac
budowy ( loko gmina Sułkowice) przeznaczonych do budowy sieci wodociągowej, według specyfikacji
istotnych  warunków  zamówienia  stanowiącej  załącznik  do  niniejszej  umowy  zgodnie  z  przetargiem
nieograniczonym  nr  ZGK.271.2.2020  pn.  DOSTAWA  MATERIAŁÓW  BUDOWLANYCH  NA
PLAC BUDOWY ( LOKO GMINA SUŁKOWICE) PRZEZNACZONYCH DO BUDOWY SIECI
WODOCIĄGOWEJ I KANLAIZACYJNEJ.

§2. 
Termin wykonania

1. Dostawy przedmiotu zamówienia będą odbywały sią zgodnie z uzgodnionym harmonogramem
przy czym ostatnia dostawa zostanie dostarczona do dnia 30 października 2020 roku.

2. Dostawy należy realizować w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15:00, po
uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego. 

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  zawiadomić  przedstawiciela  Zamawiającego  z trzydniowym
wyprzedzeniem o terminach dostawy.

§3. 
Odbiór przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca  dostarczy  przedmiot  umowy  na  plac  budowy loko  gmina  Sułkowice.  Przedmiot
umowy  należy  dostarczyć  wraz  z  dokumentem  WZ.  Przedmiot  umowy  zostanie  wstępnie
sprawdzony  pod  względem  ilościowym  oraz  jakościowym  (ewentualne  uszkodzenia).  W
przypadku braku jakichkolwiek przedmiotów wykazanych w dokumencie WZ lub stwierdzenia
uszkodzeń, pracownik Zamawiającego sporządzi protokół w obecności dostawcy zamówienia. 

2. W  ciągu  7  dni  od  dostawy,  pracownik  Zamawiającego  zweryfikuje  dostarczony  przedmiot
umowy, pod względem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku do
SIWZ i powiadomi Wykonawcę o ewentualnych zastrzeżeniach. 

3. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wymiany  towaru  uszkodzonego  lub  niezgodnego  z  SIWZ,
najpóźniej  do końca  terminu określonego w §2 ust.  1.  Koszty związane  z  wymianą  pokrywa
Wykonawca. W przypadku wymiany towaru niezgodnego z SIWZ Wykonawcę obowiązują ceny
jednostkowe  zaoferowane  w  ofercie  na  podstawie  której  Zamawiający  dokonał  wyboru
Wykonawcy do realizacji niniejszego zamówienia. 

4. Wykonawca  dostarczać będzie   materiały sukcesywnie,  określonymi partiami, których wielkość
i  termin   będzie  każdorazowo  ustalany  przez  zamawiającego  -   swoim  transportem  wraz  z



rozładunkiem  w miejsce wskazane przez zamawiającego najpóźniej w terminie ……………  dni
roboczych od złożenia  zamówienia (zapotrzebowania)  w godzinach pracy Zakładu.

5. Wraz  z  przedmiotem  umowy  Wykonawca  przekaże  karty  gwarancyjne,  instrukcje  obsługi  w
języku polskim, atesty/certyfikaty/deklaracje zgodności itp.

6. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad lub usterek, o którym mowa w ust.
4, zamawiający,  po uprzednim dodatkowym, pisemnym wezwaniu do niezwłocznego usunięcia
wad, będzie upoważniony do usunięcia ich na koszt wykonawcy.  

7. W przypadku dokonania odbioru końcowego przedmiotu  umowy z usterkami wykonawca jest
zobowiązany do potwierdzenia  ich  usunięcia  w formie  protokołu  sporządzonego przy udziale
przedstawiciela urzędu. Powyższe jest warunkiem zwolnienia części wynagrodzenia za przedmiot
umowy, jeżeli wstrzymanie to nastąpiło w wyniku postanowień zawartych w protokole odbioru
końcowego robót.

8. W  przypadku,  gdy  przedmiot  umowy  będzie  posiadał  wady  trwałe,  pozwalające  jednak  na
użytkowanie  go  zgodnie  z  przeznaczeniem,  zamawiający  obniży  wynagrodzenie  wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot Umowy
ma  wady  zmniejszające  jego  wartość  lub  użyteczność,  przy  czym  nie  jest  istotne  dla
zamawiającego, kto był bezpośrednim wykonawcą kwestionowanego zakresu robót, dostawcą lub
producentem materiałów.

 §4. 
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

1. Przedstawiciel Wykonawcy   …………………………………………
2. Przedstawiciel zamawiającego …………………………………………

§5.
Obowiązki zamawiającego

1. Zamawiający  zobowiązuje  się  zapewnić  środki  finansowe  na  pokrycie  wynagrodzenia
Wykonawcy oraz dokonać terminowej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

2. Zamawiający  zobowiązuje  się  zawiadomić  przedstawiciela  Wykonawcy  z dwudniowym
wyprzedzeniem o terminach  wstrzymania dostawy.

§6. 
Obowiązki wykonawcy

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminie określonym w §2 ust. 1 na plac budowy loko
gmina Sułkowice,  w zakresie określonym w zał. do SIWZ, opisie przedmiotu zamówienia.

2.  Wykonawca zobowiązuje się  zapewnić transport  przedmiotu  umowy na teren placu budowy.
Koszt wymienionych czynności  został  wkalkulowany przez Wykonawcę w poszczególne ceny
jednostkowe składające się  na cenę oferty,  na podstawie której  Zamawiający dokonał  wyboru
Wykonawcy do realizacji niniejszego zamówienia. 

3. Wykonawca  dostarczy  niezbędną  dokumentację  na  potrzeby  zamawiającego,  wynikającą  z
obowiązków wykonawcy oraz przepisów prawa.

4. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  przestrzeganie  w  trakcie  realizacji  dostawy
wymogów dotyczących ochrony środowiska, w tym w szczególności związanych z usuwaniem
odpadów, w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bhp.

§7.
Podwykonawcy

1. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom wykonanie części zamówienia będącego
przedmiotem niniejszej umowy.

2.  Powierzenie podwykonawcom części zamówienia nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania,



zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy tak, jakby dopuścił się ich sam
Wykonawca. 

3. Przed  powierzeniem  części  zamówienia  podwykonawcy,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
przedłożenia Zamawiającemu celem akceptacji: 

a) projektów umów o podwykonawstwo wraz z oświadczeniem drugiej strony, zawierającym
zgodę  na  zawarcie  umowy  o  podwykonawstwo  o  treści  zgodnej  z  przedkładanym
projektem, 

b) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii  zawartych umów o podwykonawstwo
oraz ich zmian w terminie do 7 dni od dnia ich zawarcia.

4. Umowy z  podwykonawcami  oraz  ich  zmiany  są  zawierane  w  formie  pisemnej  pod  rygorem
nieważności. 

5. W  przypadku  zawarcia  umowy  z  podwykonawcą  lub  jej  zmiany  bez  uzyskania  zgody
Zamawiającego,  Zamawiający  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  z  winy  leżącej  po  stronie
Wykonawcy. 

§8.
Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Za  realizację  przedmiotu  umowy  Wykonawcy  przysługuje  wynagrodzenie  w wysokości:  …...
…………………….netto  zł   ……………………....brutto  zł   (słownie  brutto:  ………00/100).
Szczegółowa wycena poszczególnych materiałów będących przedmiotem niniejszej umowy
stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

2. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do
jego  wykonania,  w  szczególności:  podatek  od  towarów  i  usług,  koszty  wszelkich  robót
przygotowawczych, transportowych i montażowych,  koszty wszystkich materiałów dotyczących
w/w zadania a niezbędnych do prawidłowego zamontowania i funkcjonowania urządzeń.

3. Z  uwagi  na  postanowienia  art.6471 §  5  k.c.  strony  ustalają,  że  kwota  wynikająca  z faktury
końcowej  zostanie  wypłacona  wykonawcy  po  dostarczeniu  faktury  końcowej  z  kompletem
oświadczeń od podwykonawców o braku jakichkolwiek roszczeń  w stosunku do wykonawcy z
tytułu  wykonanej  pracy.  W  przypadku  braku  płatności  przez  wykonawcę  na  rzecz
podwykonawców  za  wykonane  oraz  odebrane  roboty,  gdy  podwykonawcy  zwrócą  się
z roszczeniami  przeciwko  zamawiającemu,  całkowite  wynagrodzenie  należne  wykonawcy
zostanie  obniżone  o  sumę  wynikającą  z niezapłaconych  przez  wykonawcę  kwot  względem
podwykonawców. 

4. Termin płatności ustala się na …… dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury. 

5. Fakturę należy wystawić na: 
Zakład  Gospodarki  Komunalnej  Sułkowice Spółka z  o.o.,  32-440 Sułkowice,  Biertowice  236;
NIP 681 – 16- 70- 447

6. Zapłata nastąpi na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze.

§9. 
Kary umowne

Strony zastrzegają kary umowne na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy w następujących wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 
a) karę umowną za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w

§2 ust. 1w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia umownego brutto, 

b) karę umowną w wysokości  10% kwoty wynagrodzenia umownego brutto w przypadku
odstąpienia  od  Umowy  na  skutek  wystąpienia  okoliczności  leżących  po  stronie
Wykonawcy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy:



a) odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie należności wynikających z wystawionych faktur, 
b)  karę  umowną  w  wysokości  10%  kwoty  wynagrodzenia  umownego,  w przypadku

odstąpienia od Umowy na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy. 
3. Jeżeli  szkoda powstanie  z  innych przyczyn  niż  te,  dla  których zastrzeżono karę w niniejszym

paragrafie, bądź jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych według Kodeksu Cywilnego. 

§ 10.
 Gwarancja

1. Wykonawca udzieli ……  miesięcy gwarancji na dostarczone materiały.
2.  Termin  gwarancji  liczony  jest  od  dnia  następnego  po  podpisaniu  bez  zastrzeżeń  protokołu

Odbioru po dostarczeniu wszystkich wykazanych w załącznikach materiałów.
3. W  dniu  podpisania  bez  zastrzeżeń  protokołu  odbioru  wykonawca  przekaże  zamawiającemu

dokument gwarancji,  zawierający w szczególności przedmiot gwarancji,  nazwę, adres, numery
telefonu i faksu gwaranta oraz nazwiska osób, którym należy zgłaszać wady.

4. Zgłoszenie  wady  może  nastąpić  faksem,  pisemnie,  telefonicznie,  osobiście  albo  pocztą
elektroniczną.

5. Usunięcie wad nastąpi w ciągu do 7 dni od momentu  zgłoszenia o którym mowa w ust 5, pod
warunkiem, że niezbędne części są dostępne, lub w innym terminie obustronnie uzgodnionym z
zamawiający – w formie pisemnej.

§11. 
Zmiana umowy i odstąpienie od umowy

1. Strony  dopuszczają  zmiany  postanowień  zawartej  Umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  na
podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  w  zakresie  zmiany  terminu  realizacji
zamówienia,  podyktowanej  przyczynami  nie  leżącymi  po  stronie  Wykonawcy  (obiektywne
trudności  w  skompletowaniu  przez  Wykonawcę  wszystkich  przedmiotów   objętych  zakresem
zamówienia  np.  konieczność  oczekiwania  na  wyprodukowanie  określonych  materiałów  przez
producenta).

2. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o art. 145 ust. 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych.
4. W przypadku, gdy ze względu na stan niebezpieczeństwa spowodowany przez wirusa COVID –

19 i  rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej  u ludzi  wywołanej  tym wirusem powodujący,  że
wykonanie  przedmiotu  umowy  będzie  niemożliwe  bądź  nadmiernie  utrudnione  lub  może
powodować dla  wielu  osób zagrożenie  ich  życia  i  zdrowia  lub  stanowić  inne  zagrożenie  dla
bezpieczeństwa publicznego - Zamawiający może odstąpić od umowy.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn opisanych w ust. 1 może zostać złożone w
terminie  do  dnia  …..  2020  r.  /  najpóźniej  na  miesiąc  przed  terminem  realizacji  przedmiotu
umowy.

6. Strony  dokonają  wzajemnych  rozliczeń  w  zakresie  wykonanego  przedmiotu  umowy  przed
odstąpieniem

§ 12. 
Postanowienia końcowe

1. Spory wynikłe w związku z realizacja przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w
drodze  wspólnych  negocjacji,  a  w  przypadku  niemożności  ustalenia  kompromisu  będą
rozstrzygane one przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.  W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  Umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. 



ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
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