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Zapytanie ofertowe 

30.04.2020 

Data   

Partner wiodący: 
LGD „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” 
Ul. Armii Krajowej 9 
28-300 Jędrzejów 
 
 

Dane identyfikacyjne zamawiającego 

 

 

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na: 
 

Budowa wiaty w Sędziszowie  
w ramach projektu Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka (element C.6 Utworzenie miejsca 
wypoczynku na zbiegu szlaków poprzez budowę wiaty na utwardzonej nawierzchni w Sędziszowie) 

 
1) Opis zadania 

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę wiaty wraz z instalacjami i przyłączami 
Dane projektowe: 
Powierzchnia zabudowy 39,87 m2 
Powierzchnia użytkowa 11,08 m2 
Kubatura 169,19 m3 
Wysokość 5,07 m 
W obiekcie przewidziano: 
• WC ogólnodostępne 
• Pomieszczenie gospodarcze 
Opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty: 

1) Projekt budowlany  

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   

3) Przedmiary robót 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej (na własny koszt) na terenie objętym zakresem 
rzeczowym zadania, zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i 
rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia.  
Wykonawca musi w sposób szczególny zabezpieczyć teren wykonywania robót przed dostępem osób 
trzecich, udostępnić do bezkolizyjnego użytkowania ciągi piesze i jezdne, prowadzić prace w sposób jak 
najmniej uciążliwy.  
Wszystkie wymienione materiały w dokumentach dotyczących postępowania, mogą być zastąpione przez inne 
równoważne posiadające te same bądź lepsze parametry użytkowe, funkcjonalne i techniczne co urządzenia, 
materiały określone przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności należy do Wykonawcy. 
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Jeżeli w dokumentach dotyczących postepowania wskazano nazwy zwyczajowe lub produkty konkretnych 
producentów, to nie mają one na celu naruszenia konkurencyjności a jedynie sprecyzowanie oczekiwań 
jakościowych i określenie cech technicznych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
 
 

 

1.1 Termin realizacji zadania 

Do 31.03.2021 

 
2) Warunki udziału w postępowaniu 

Do udziału w postępowaniu uprawnieni są wykonawcy, którzy: 
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania,  

2. posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują  odpowiednim  potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,  

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  zapewniającej wykonanie zamówienia,  

 
Wykonawca dysponuje wykwalifikowanymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego 
zamówienia, kierować robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i 
doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywania przez nich czynności 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, dla następujących stanowisk: Kierownik 

budowy – dysponują co najmniej 1 osobą do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 
stanowiących podstawę do kierowania całością budowy obiektu budowlanego, posiadającą ważne 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej - bez ograniczeń wydanych na podstawie 
Ustawy  Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub 
równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji 
kierownika robót w/w zakresie robót 
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, 
dopuszcza uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących niż 
obecnie przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy – Pb 
oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394), 
 

 
3) Kryteria oceny oferty - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium/kryteria: 

1. cena 90% 
2. okres gwarancji  10% 

W cenie oferty należy ująć wszystkie roboty budowlane, dostawy i usługi niezbędne do wykonania i przekazania 
do eksploatacji przedmiotu umowy wynikające z dokumentacji. 
Wykonawca powinien sporządzić uproszczony kosztorys ofertowy, uwzględniając wszystkie elementy ujęte w 
dokumentacji postępowania z zastrzeżeniem ilości określonych  
w przedmiarze robót. 
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Cena ryczałtowa zawierać będzie również koszty robót nie ujętych w dokumentacji, a których wykonanie 
niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, jak np; 

- koszty wszystkich robót przygotowawczych; 
- koszty utrzymania placu budowy; 
- koszty utrzymania porządku w trakcie realizacji robót; 
- wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła itp.; 

Zamawiający zastrzega, iż w związku z przyjęciem zasady wynagrodzenia ryczałtowego załączony kosztorys ma 
charakter informacyjny. 
 
4) Opis sposobu przyznawania punktacji 

 
Kryterium cena 
Kc = (C min / C x) * 90 pkt  
gdzie: 
Kc = ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium cena   
C x = cena zaoferowana w ofercie badanej, 
C min = najniższa zaoferowana cena spośród badanych ofert. 
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 
 
Kryterium „okres gwarancji” (Kg) 
Kg = (Kgo / Kgn) *10 pkt  
gdzie: 
Kg = ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „okres gwarancji na przedmiot zamówienia”, 
Kgo  = okres gwarancji w ofercie badanej, 
Kgn = najdłuższy okres gwarancji spośród badanych ofert. 
 
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy. Zamawiający dokona 
oceny ofert tego kryterium w zakresie 60 – 84 miesięcy. Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji 
dłuższy niż 84 miesiące nie będzie dodatkowo punktowany. 
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę, 
która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, okresu gwarancji. 
 
 

 

5.1) Miejsce składania ofert   
 
Biuro LGD „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” 
Ul. Armii Krajowej 9 
28-300 Jędrzejów 
 

 

Akceptowalne sposoby składania ofert1: 

 
LGD „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” 
Ul. Armii Krajowej 9 
28-300 Jędrzejów 
lgdjedrzejow@onet.eu 
 

                                                           
1 Oferty mogą zostać przesłane faksem, listem, pocztą kurierską, drogą elektroniczną lub złożone osobiście u 
wystawcy zapytania ofertowego. Dowodem przekazania oferty może być pokwitowanie odbioru oferty. 
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(należy podać: adres, adres mailowy, nr fax, itp.) 
 

Z uwagi na sytuacje epidemiczną rekomenduje się złożenie oferty elektronicznie (składane w postaci 
elektronicznej należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci skanu na adres 

email.  

Oferta złożona w postaci skanu,  w przypadku jej wyboru jako najkorzystniejszej winna zostać 
dostarczona w formie oryginału. 
 

 

 

5.2) Termin składania ofert 

Termin składania ofert upływa w dniu 
Godz.10:00 

dzień miesiąc rok 
15 05 2020 

 
6) Przesłanki odrzucenia oferty:   

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 
 jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 
 została złożona przez podmiot: 

 niespełniający warunków udziału w postępowaniu lub 
 powiązany osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związanych z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą. 
Wymienione wyżej powiązania polegają na: 
 uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; 
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika; 
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

 pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 
 
 
7) informacja o możliwości składania ofert częściowych, jeżeli zadanie jest podzielne i beneficjent dopuścił taką 
możliwość 

Nie dotyczy 
 

 
8) warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania2 (o ile przewiduje się 
możliwość zmiany takiej umowy) 
                                                           
2 W przypadku dopuszczenia zmian postanowień zawartej umowy  w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy, zamawiający powinien określić warunki, które będą stanowiły podstawę takiej 
zmiany np.: z powodu wystąpienia zdarzeń i warunków niezależnych od zamawiającego i wykonawcy, których 
nie dało się przewidzieć, utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia,; wystąpienia siły 
wyższej. Warunkami takimi w szczególności są niestandardowe i nietypowe dla danej pory roku okoliczności i 
zdarzenia atmosferyczne; zmiany przepisów powodujące konieczność zmiany umowy. Wykazane warunki zmiany 
umowy nie mogą naruszać obowiązujących przepisów i dawać możliwość niedozwolonej zmiany umowy, w tym 
zmiany powodującej naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 
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Dopuszcza się zmiany warunków umowy zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy.  
 

 

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty. 

Zamawiający ma w ramach wniosku o dofinansowanie sztywno skalkulowane kwoty na sfinansowanie 
zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia indywidualnych negocjacji dotyczących ceny z 
każdym lub jednym z Wykonawcą, jeżeli zaproponowane ceny przekroczą kwotę, jaką Zamawiający może 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 
Złożona oferta powinna również zawierać co najmniej: 
 

 dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres), 

 kosztorys ofertowy 

 wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT, 

 termin ważności oferty. 
 

Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać 
opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.). Oferty muszą również 
zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego 
mieniu W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby 
występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu – uznaje się datę 
wysłania oferty drogą elektroniczną. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

(czytelny podpis Beneficjenta/osoby upoważnionej) 

 

 
 

 
 

FORMULARZ OFERTY 
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1. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie
pn.: 
Budowa wiaty w Sędziszowie  

w ramach projektu Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka (element C.6 Utworzenie 

miejsca wypoczynku na zbiegu szlaków poprzez budowę wiaty na utwardzonej nawierzchni w 

Sędziszowie) 

 

Zamawiający:  

Partner wiodący: LGD „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” 

Ul. Armii Krajowej 9 

28-300 Jędrzejów 

 
2. Oferta złożona przez: 

2.1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy* / Pełnomocnika podmiotów występujących 

wspólnie*: 
 
 

 

 
 

Zarejestrowany adres Wykonawcy * / Pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie*: 

ulica:  nr     

kod  miejscowość    
 

województwo  e-mail:    
 

tel.  fax    
 

NIP  REGON    
 
 

Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenia zamówienia 

wyznaczamy 

   

3. Oferujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń, zgodnie z założeniami zapytania ofertowego, 
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wykonanie zamówienia za cenę brutto zł (słownie:                                                     ),  

tj.: 

  zł netto + zastosowana  % stawka VAT. 

 
4. Oświadczamy, że przyjmujemy termin realizacji zamówienia do 31.03.2021r.  

5. Na wykonane roboty budowalne będące przedmiotem zamówienia udzielamy 

gwarancji wynoszącej……………. miesięcy. 

6. Oświadczamy, że przyjmujemy 30-dniowy termin płatności faktury, licząc od daty jej 

otrzymania przez zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że roboty budowlane stanowiące przedmiotu zamówienia wykonamy 

siłami własnymi* / podwykonawcy(om) powierzony zostanie następujący zakres    

robót* 

 

a pozostały zakres robót zrealizujemy siłami własnymi*. 

 
8. Oświadczamy, że: 

 
8.1. zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, dokonaliśmy wizji terenu i akceptujemy 

bez zastrzeżeń i ograniczeń oraz w całości jego warunki, w tym postanowienia 
umowy. 

 

8.2. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od daty wyznaczającej 
termin złożenia oferty. 

8.3. w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć 
umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

8.4.  dysponujemy lub będziemy dysponować następującą osobą, która będzie wykonywać 

przedmiotowe zamówienie: 
 

Kierownik Budowy: …………………………………………………… 
 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
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Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego  

ja, niżej podpisany, działając w imieniu własnym/reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana  
w nagłówku, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych,  
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że  

Spełniam warunki ubiegania się o zamówienie, tj.: 
1. Reprezentowany przeze mnie podmiot: 

a. posiada  kompetencje do wykonywania działalności oraz wiedzę; 

b. posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji tego rodzaju zamówienia; 

c. pozostaje w kondycji finansowej zapewniającej realizację zamówienia; 

d. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia   

                                                                                          

2. oświadczam, że  nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 
3. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

Oferta zawiera następujące załączniki: 

1.   kosztorys ofertowy 

 
 
 
 

 
(miejscowość, data) (Imię, nazwisko, pieczęć i podpis/y 

osoby/osób 
upoważnionych do 
reprezentowania Wykonawcy 

 

(*) niepotrzebne skreślić 
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Wzór Umowy 

UMOWA 

 

zawarta dnia …………………… w ………………….. pomiędzy: 

Partner wiodący:……………………………. 

…………………………….  
reprezentowaną  przez: 
 …………………………………. 

………………………………….. 

 

Partner: ……………………. 
……………………………………… 
Reprezentowany przez: 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
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zwaną dalej: "Zleceniodawcą" 

a 

……………………………………… 

…………………………………….. 

reprezentowany przez : …………………………….. 

zwanym dalej: “ Zleceniobiorcą”. 

§ 1 
Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności:  
……………………………………………………. zgodnie ze złożoną ofertą. 

§ 2 
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wymienione w § 1 czynności wykonać w terminie do dnia 

31.03.2021r. 

2. Zleceniobiorca udziela ………….. m-cy gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru robót.  

§ 3 

1. Za prawidłowe wykonanie wymienionych w § 1 czynności Zleceniobiorca otrzyma 

wynagrodzenie w wysokości:   

…………………………… zł brutto (słownie: ………………………/100) w tym: 

2. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy to wynagrodzenie ryczałtowe.  
3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktur 

wystawionych na podstawie podpisanego końcowego protokołu robót, w tym:  
do Partnera wiodącego do kwoty…………………….zł brutto, pozostała kwota do Partnera 

4. Zleceniodawca informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest 
od terminu wpłynięcia na konto Zleceniodawcy środków przeznaczonych na pokrycie 
wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim 
Zleceniobiorca i może ulegać opóźnieniom. Zleceniobiorcy nie przysługują z tego tytułu 
odsetki. 

§ 4 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecone czynności w miejscu wskazanym przez 

Zleceniodawcę 

2. Zleceniobiorca  ponosi  odpowiedzialność  za  ewentualne  uszkodzenia  kabli 

telekomunikacyjnych, energetycznych, sieci  wodociągowych i kanalizacyjnych itp. powstałych  w  

trakcie  wykonywania  przedmiotu  zamówienia. 

3. Do podstawowych obowiązków Zleceniobiorcy należy: 

a) pełna odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody 
organizacyjno – techniczne stosowane na terenie robót, 
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b) odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu 
wad w okresie gwarancji i rękojmi, 

c) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z 
wykonywaniem przedmiotu umowy, za szkody wyrządzone osobom trzecim jak również za 
szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków w związku z prowadzonymi robotami, 

d) ponoszenie odpowiedzialności za dopuszczenie do wykonywania prac będących 
przedmiotem umowy osób nie posiadających wymaganych obowiązującymi przepisami 
uprawnień i ewentualne następstwa ich działalności, 

e) utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz bieżące 
usuwanie zbędnych materiałów, śmieci i odpadów, 

f) prowadzenie robót w sposób nie stwarzający zagrożenia dla osób postronnych, 
g) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Zleceniobiorcę w tym dokonania na 
własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 
obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji, 

h) zapewnienie transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 
i) jako wytwarzającego odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z ustawy 

Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach 
j) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz normy 

stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. atestów 
k) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych 
przy odbiorze, dokumentacji geodezyjnej, dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie  

4. Z uwagi na to, że roboty wykonywane będą w obrębie czynnych obiektów Wykonawca musi w 

sposób szczególny zabezpieczyć teren wykonywania robót przed dostępem osób trzecich, 

udostępnić do bezkolizyjnego użytkowania ciągi piesze i jezdne, prowadzić prace w sposób jak 

najmniej uciążliwy. 

§ 5 

1. Zleceniobiorca powierzy/zobowiązuje się nie powierzać* zleconych w niniejszej umowie czynności 

do wykonania osobom trzecim zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Zleceniobiorca w przypadku powierzenia zleconych czynności ponosi za podwykonawców 

odpowiedzialność jak za działania własne. 

§ 6 

1. W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób 
nienależyty Zleceniodawca ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia lub anulowania 
zlecenia bez odszkodowania. 

2. Strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych. 

3. Kary te będą naliczane w następujący sposób: 
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1. Zleceniobiorca płaci Zleceniodawcy kary umowne: 

a. 0,2% wynagrodzenia umownego brutto umowy za każdy 
dzień opóźnienia w protokolarnym odbiorze przedmiotu 
umowy  

b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze 
lub w okresie gwarancji w wysokości 0,3% wartości robót, 
których dotyczy wada za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad 

c. za odstąpienie od wykonania umowy z przyczyn zależnych od 
Zleceniobiorcy 10% wysokości wynagrodzenia umownego 
brutto 

2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych KC. 

4. Zleceniodawca płaci Zleceniobiorcy kary umowne: 

 za odstąpienie od wykonania umowy z przyczyn zależnych od Zleceniodawcy 10% wysokości 
wynagrodzenia umownego brutto (z wyłączeniem przypadków odstąpienia od umowy lub 
ograniczenia jej przedmiotu w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy) 

5. Strony zgodnie postanawiają, że zapłata kary umownej nastąpi w terminie 7 dni od daty 
wystąpienia z żądaniem zapłacenia kary przez każdą ze stron. W razie opóźnienia 
Zleceniobiorcy w zapłacie, Zleceniodawca może potrącić należną mu karę wraz z ustawowymi 
odsetkami z dowolnej należności przysługującej Zleceniobiorcy względem Zleceniodawcy. 

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

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji umowy, kary umowne będą liczone od 
nowych terminów. 

 
§ 7 

1. Umowa może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia 

zakresu robót. 

1.1.1. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Zleceniobiorcy w przypadku zmiany 
obowiązującej stawki VAT. 

1.1.2. Zleceniodawca może zmienić termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 
 ujawnienia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej 

niezinwentaryzowanej geodezyjnie, instalacjami wewnętrznymi 
 wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożlwiających 

prowadzenie robót budowlanych, 
 zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych 
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rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności 
w przypadku konieczności realizowania umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych, 

 wprowadzenia robót zamiennych  

1.1.3. Termin wykonania umowy może zostać wydłużony maksymalnie o czas opóźnienia 
spowodowanego okolicznościami określonymi powyżej. 

1.1.4. Pozostałe zmiany: 
 Przypadki losowe (np. katastrofy lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe 

do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść umowy. 
 Zmiany osób realizujących zadanie, których Zleceniobiorca wskazał w swojej 

ofercie, pod warunkiem że proponowane przez Zleceniobiorcę nowe osoby 
będą spełniały wymagania określone w zapytaniu ofertowym, 

 Zmiany podwykonawcy po uzyskaniu zgody (akceptacji) Zleceniodawcy. 
 

2. Zmiana umowy powodująca zmniejszenie zakresu robót jest dopuszczalna, jeżeli na skutek 

wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego 

wykonania danego zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się 

zbędne.  

 

3. Zmiana umowy powodująca zwiększenie zakresu robót jest dopuszczalna, jeżeli do 

prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych 

dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności 

niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie: 

a. tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów lub 

b. danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie 
jest możliwe wykonanie danego zadania w całości. 
 
4. Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.  

§ 9 
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po  2 dla Zleceniodawcy 1 dla 

Zleceniobiorcy 

 
 
 
 _________________        _________________ 

      Zleceniodawca             Zleceniobiorca 


