Załącznik Nr 1 do SIWZ
...................................................
(miejscowość i data)
...................................................
(pieczątka firmowa wykonawcy)

Gmina Płoniawy-Bramura,
Płoniawy Bramura 83a,
06-210 Płoniawy-Bramura

FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. Pełnienie funkcji inspektora
nadzoru dla zadania „Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz
infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych
w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne”
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców)

nr fax..........................................., nr tel. ......................................................................................
REGON........................................., NIP ......................................................................................

1. Przedkładamy niniejszą ofertę za cenę obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od

Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia to jest:
Łączna wartość zamówienia
Wartość bez podatku VAT .............................................................................. PLN
słownie: ............................................................................................................ PLN
VAT ......... % tj. ............................................................................................ PLN
Wartość z podatkiem VAT ……………………………………………………PLN
słownie ........................................................................................................... PLN
w tym*:
 Wartość wykonania usługi dla zadania nr 1

Wartość bez podatku VAT .............................................................................. PLN
słownie: ............................................................................................................ PLN
VAT ......... % tj. ............................................................................................ PLN
Wartość z podatkiem VAT ……………………………………………………PLN
słownie ........................................................................................................... PLN
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 Wartość wykonania usługi dla zadania nr 2

Wartość bez podatku VAT .............................................................................. PLN
słownie: ............................................................................................................ PLN
VAT ......... % tj. ............................................................................................ PLN
Wartość z podatkiem VAT ……………………………………………………PLN
słownie ........................................................................................................... PLN
 Wartość wykonania usługi dla zadania nr 3

Wartość bez podatku VAT .............................................................................. PLN
słownie: ............................................................................................................ PLN
VAT ......... % tj. ............................................................................................ PLN
Wartość z podatkiem VAT ……………………………………………………PLN
słownie ........................................................................................................... PLN
 Wartość wykonania usługi dla zadania nr 4

Wartość bez podatku VAT .............................................................................. PLN
słownie: ............................................................................................................ PLN
VAT ......... % tj. ............................................................................................ PLN
Wartość z podatkiem VAT ……………………………………………………PLN
słownie ........................................................................................................... PLN
2. Zobowiązujemy się wykonać usługę od dnia podpisania umowy do przekazania do
eksploatacji i rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji.
3. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
przyjmujemy warunki w niej zawarte.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Wzorem umowy w niniejszym postępowaniu,
akceptujemy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej miejsca realizacji robót.
8. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na
warunkach określonych we Wzorze umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
.....................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy)
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Załącznik Nr 2 do SIWZ

(nazwa i adres wykonawcy)
OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr
113, poz. 759 ze zmianami) składając ofertę w przetargu na Pełnienie funkcji
inspektora nadzoru dla zadania Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w
wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych
i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne w imieniu reprezentowanej
przeze mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy), że spełniamy warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem /potwierdzamy
własnoręcznymi podpisami, świadom/świadomi odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu
Karnego.
Miejscowość: ..........................................
Data:........................................................

..…….............................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)
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Załącznik Nr 3 do SIWZ

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

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla
zadania „Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i
urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach
Płoniawy-Bramura i Krasne” w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy
oświadczam (oświadczamy), że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych. ( tj.Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem /potwierdzamy
własnoręcznymi podpisami, świadom/świadomi odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu
Karnego.

Miejscowość: ..........................................
Data:........................................................

.......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego2007 – 2013

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Nazwa
Wykonawcy..............................................................................................................................
Adres
Wykonawcy................................................................................................................................
Nr
telefonu/fax...................................................................................................................................
Adres e-mail.................................................................................................................................
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca powinien wykazać
minimum dwie usługi polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad realizacją
następujących zamówień:
* Zadanie nr 1.
Wykonawca potwierdza wykonanie 2 usług związanych z pełnieniem funkcji inspektora
nadzoru nad stacją uzdatniania wody o wydajności min. 300 m3/d każda
* Zadanie nr 2.
Wykonawca potwierdza wykonanie 2 usług związanych z pełnieniem funkcji inspektora
nadzoru związanych z realizacją oczyszczalni ścieków o wydajności min. 300 m3/d każda
* Zadania nr 3 i 4.
Wykonawca potwierdza wykonanie 2 usług związanych z pełnieniem funkcji inspektora
nadzoru związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej o wartości min. 1 200 000 PLN
brutto każda.
* Przez parametry techniczne wykonanych usług należy rozumieć:
– dla zadania nr 1. i nr 2. wydajność Qd (SUW-u; oczyszczalni)
– dla zamówienia nr 3. i nr 4. wartość sieci.
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Lp.

Nazwisko
i adres
zamawiającego

Parametry
Zakres, miejsce
techniczne
i rodzaj
wykonanych
wykonywanych robót*
robót*

Termin
wykonania
(rozpoczęcie
i zakończenie)

Wartość
zamówienia
(brutto) w zł

1.
2.
3.
4.
5.
6.

* Wykonane prace muszą potwierdzić /pisemnie/ Zamawiający określając jakość
wykonanych usług. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty dokumenty
potwierdzające jakość wykazanych w tabeli usług. Brak dokumentów skutkowało będzie
nie zaliczeniem przez Zamawiającego wykonania tej usługi.
...................................dn................................

..............................................
/podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń/
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Załącznik Nr 6 do SIWZ

WYKAZ PODWYKONAWCÓW
Nazwa Wykonawcy.....................................................................................................................
Adres Wykonawcy....................................................................................................................
Nr telefonu/fax...........................................................................................................................
Adres e-mail..................................................................................................................................
Branża

Zakres powierzonych
czynności
podwykonawcy

…....................................................................
miejscowość, data

Wartość netto
powierzonych
czynności
podwykonawcy

Wartość brutto
powierzonych
czynności
podwykonawcy

….....................................................................
podpis i pieczątka osoby
upoważnionej do reprezentowania
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Załącznik Nr 7 do SIWZ

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Nazwa Przedsiębiorstwa........................................................................................................
Adres.............................................................................................................................................
Nr telefonu.......................................................... Fax.............................................................
Miejscowość.......................................................Data............................................................
Imię i nazwisko

Funkcja

Posiadane
uprawnienia

Staż pracy przy
pełnionej
funkcji
(podać w latach)

Podstawa
dysponowania
osobami

….................................................................................
(podpis/podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
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Załącznik Nr 5 do SIWZ

UMOWA NR ..........
Zawarta w dniu ..................................... w Płoniawach-Bramurze pomiędzy Gminą PłoniawyBramura, Płoniawy Bramura 83A, 06-210 Płoniawy-Bramura
NIP 757-14-12-314, REGON 550668338
działającą w imieniu i na rzecz
Gminy Płoniawy – Bramura i Krasne
reprezentowaną przez:
Włodzimierza Załęskiego - wójta Gminy Płoniawy-Bramura
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Płoniawy-Bramura w osobie Hanny Michalskiej
oraz
przy kontrasygnacie Wójta Gminy Krasne w osobie Pawła Kołakowskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krasne w osobie Anieli Rogalskiej
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”
a
.........................................................................
z siedzibą w .......................... przy ul. .........................................., zarejestrowanym/ą/
w ………………………………………………………………………………………………
NIP ............................................ REGON ................................
reprezentowanym przez:
..........................................................,
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
§1
1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się pełnić obowiązki nadzoru
inwestorskiego dla zadania pn. Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę
oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i
przemysłowych w gminach Płoniawy -Bramura i Krasne
2. Ogólny zakres robót:
1. W ramach wskazanej usługi wykonawca powinien :
a) zapewnić kompleksowy nadzór inwestorski przy realizacji ww. zadania, w ramach
którego będzie sprawowany nadzór inwestorski nad robotami instalacyjnymi w
zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych
b) Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia inspektora nadzoru posiadającego
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jako koordynatora
czynności na budowie. Zakres obowiązków inspektora nadzoru wynika z art. 25 i 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118, z późn zm.
3.. Wykonawca w ramach przedmiotowej umowy zobowiązuje się do pełnienia nadzoru
inwestorskiego nad wykonaniem ewentualnych robót dodatkowych nie ujętych w zadaniu
podstawowym pn. „Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz
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infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych
w gminach Płoniawy -Bramura i Krasne”
§2
Okres pełnienia obowiązków WYKONAWCY – od dnia podpisania umowy do przekazania
do eksploatacji i rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji.
§3
W ramach przyjętych obowiązków WYKONAWCA zobowiązuje się do:
1) Zapewnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji ww. zadania, w
ramach którego będzie sprawowany nadzór inwestorski nad robotami konstrukcyjnobudowlanymi, instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji, urządzeń
wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, oraz robotami
drogowymi.
2) Wyznaczenia inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych jako koordynatora czynności na budowie;
3) Reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej;
4) Sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w
szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
5) Sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
prowadzenia cyfrowej dokumentacji fotograficznej wykonanych robót zanikających,
ulegających zakryciu oraz w przypadkach wystąpienia ewentualnych usterek,
uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz
przygotowania i udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i
przekazywania ich do użytkowania;
6) Potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie
inwestora, kontrolowania rozliczeń budowy;
7) Przedkładania Zamawiającemu pisemnych miesięcznych raportów z postępu prac i o
zgodności postępu prac z ustalonym harmonogramem;
8) Monitorowania postępu robót w szczególności kontrolowanie czasowego wdrażania
inwestycji - zgodnie z ustalonym harmonogramem;
9) Udziału w czynnościach przekazania Wykonawcy zadania terenu budowy i udziału w
naradach technicznych;
10) Obecności inspektora nadzoru branży budowlanej co najmniej 3 razy w tygodniu na
terenie inwestycji, pobyt potwierdzany ma być w dzienniku budowy;
11) Załatwiania ewentualnych spraw z dostawcami mediów (c.o., wod-kan, energia
elektryczna) niezbędnych do realizacji inwestycji w imieniu Zamawiającego za jego
wiedzą i zgodą;
12) Bieżącej obsługi informacyjnej o przebiegu realizacji zadania i sporządzanie
sprawozdawczości inwestycyjnej;
13) Kontroli jakości i ilości wykonanych robót i częściowych ich odbiorów;
14) Sprawdzania prawidłowości protokołów odbioru oraz faktur pod względem
merytorycznym i rachunkowym, kosztorysów powykonawczych oraz innych dokumentów
załączonych do rozliczenia tych robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
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przepisami prawa oraz wytycznymi organów nadrzędnych odpowiedzialnych za realizacje
inwestycji objętych RPO WM na lata 2007-2013.
15) Załatwiania spraw związanych z ewentualnymi zmianami w projekcie;
16) Opracowania protokołów konieczności, oraz opinii i uzasadnień na roboty dodatkowe i
nieprzewidziane i nieuwzględnione w dokumentacji projektowej warunkujące wykonanie
robót objętych umową podstawową oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez
Zamawiającego,
17) Sprawdzenia kosztorysów ofertowych pod względem merytorycznym, formalnorachunkowym dla robót dodatkowych i zamiennych;
18) Wnioskowanie o dochodzenie należnych kar umownych za nienależyte lub nieterminowe
wykonanie zobowiązań umownych;
19) Poszukiwanie możliwości zmniejszenia kosztów inwestycji i przedstawianie wniosków w
tym zakresie Zamawiającemu;
20) Przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego, w tym niezbędnych
dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz udział w odbiorze;
21) Spowodowanie usunięcia przez Wykonawców ewentualnych usterek wykrytych w czasie
odbioru;
22) Przekazanie obiektu do użytku, w tym załatwienie wszelkich spraw i zgód właściwych
instytucji na użytkowanie wybudowanych obiektów z odpowiednim wyprzedzeniem.
23) W przypadku wyniknięcia po zakończeniu inwestycji kwestii spornych pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, Inspektor nadzoru zobowiązany jest do
nie odpłatnego uczestnictwa w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie tych kwestii
poprzez sporządzenie niezbędnych dokumentów w tym między innymi opinii, weryfikacji
itp. Przez cały okres udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych gwarancji
i rękojmi.
§4
Obowiązki ZAMAWIAJĄCEGO:
1. Przekazanie WYKONAWCY projektu oraz innych dokumentów związanych z zadaniem
po nazwą: „Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i
urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach
Płoniawy-Bramura i Krasne”
2. Zapłata za usługę zgodnie z niniejszą umową.
3. Zawiadomienie WYKONAWCY o zamiarze ograniczenia lub rozszerzenia zakresu
inwestycji lub zaniechanie dalszej kontynuacji inwestycji (przerwanie robót).
§5
WYKONAWCA działa we własnym imieniu na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO.
WYKONAWCA przy wykonywaniu swoich obowiązków odpowiada za własne winy
i zaniedbania.
§6
1.Za wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCY
zobowiązuje się do zapłacenia WYKONAWCY wynagrodzenia ryczałtowego wynikającego z
formularza
ofertowego
w
kwocie
...............................zł
brutto
(słownie:
............................................... złotych) w tym należny podatek VAT .
2. Wykonawca rozliczać się będzie za wykonane usługi z Zamawiającym:
a. Fakturami częściowymi w okresie wykonywania robót budowlanych,
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b. Fakturą końcową
3. Faktury za realizację zadania nr 1 i 3 określanego przedmiotem zamówienia będą
wystawione przez wykonawcę na Gminę Płoniawy -Bramura. Faktury za realizację
zadania nr 4 określanego przedmiotem zamówienia będą wystawione przez wykonawcę na
Gminę Krasne.
4. Faktury za realizację zadania nr 2 określanego przedmiotem zamówienia wystawione będą
przez Wykonawcę na Gminę Płoniawy -Bramura i Krasne w po dziale po 50 % kosztów,
5. Faktury częściowe za usługę nadzoru w okresie wykonywania robót budowlanych
wystawiane będą w wysokości proporcjonalnej do wysokości wynagrodzenia zatwierdzonego
przez Zamawiającego dla Wykonawcy robót budowlanych w danym okresie rozliczeniowym
( procenty w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku), do wysokości 85% wynagrodzenia
brutto,)
6. Faktura końcowa wystawiona będzie po rozliczeniu końcowym przedmiotu umowy.
7. Zamawiający zrealizuje faktury w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania w formie
przelewu na rachunek wykonawcy:
……………………………………………..................................................................
§7
1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z ofertą przetargową:
a). osobiście,
b). z udziałem Podwykonawców, w następującym zakresie:
...........................................................................
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Podwykonawcy na podstawie łączącego ich
stosunku prawnego.
3. Wykonawca zobowiązany jest przed datą wymagalności płatności wynagrodzenia
należnego na jego rzecz od Zamawiającego, przedstawić Zamawiającemu oświadczenie
Podwykonawców o otrzymaniu całego wynagrodzenia za usługi i, że z tego tytułu
Podwykonawcy nie będą zgłaszać żadnych roszczeń.
4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ustępach
poprzedzających, Zamawiający uprawniony jest zatrzymać należność Wykonawcy
wynikającą z faktury w części odpowiadającej wynagrodzeniu należnemu Podwykonawcom,
tytułem zabezpieczenia roszczeń Podwykonawców, które mogą być wystosowane wobec
Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego
ustawowe odsetki ani jakiekolwiek odszkodowanie.
§8
Wykonawca ustanawia na okres wykonywania umowy inspektorów nadzoru w osobie:
Pana/i ........................, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, w zakresie .................................
Pana/i ........................, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnobudowlanej, w zakresie .................................
Pana/i ........................, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w
zakresie .................................
Pana/i ........................, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności w specjalności
drogowej w zakresie .................................
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§9
WYKONAWCA może zastosować wynalazki, wzory użytkowe i projekty racjonalizatorskie
tylko po wyrażeniu zgody przez ZAMAWIAJĄCEGO, który zajmie stanowisko w
przedmiotowej sprawie w ciągu 30 dni od daty otrzymania udokumentowanego wniosku.
§ 10
1. W czasie trwania budowy ZAMAWIAJĄCY ma prawo ją wizytować, zapoznać się z jej
postępem i jakością oraz stawiać ewentualne wnioski do WYKONAWCY w sprawach
technicznych związanych z realizacją zadania.
2. Zgłoszone wnioski WYKONAWCA, uwzględni o ile nie będą one sprzeczne z zawartymi
umowami, z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami oraz zasadami sztuki
budowlanej.
§ 11
1. Za winy i zaniedbania wynikłe z działalności bezpośredniej WYKONAWCY, które
spowodowały przedłużenie terminu oddania realizowanego zadania, ZAMAWIAJĄCY może
naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki, naliczoną od kwoty
wynagrodzenia, określonej w paragrafie 6 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Za zaniedbania związane z nieterminowym sporządzaniem sprawozdawczości
inwestycyjnej
i innych potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO (np. GUS, sprawozdawczość
wewnętrzna, itp), ZAMAWIAJĄCY może naliczyć karę umowną w wysokości 0,3% za
każdy dzień zwłoki, naliczoną od kwoty wynagrodzenia określonej w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy.
3. ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy w przypadku uprzednich pisemnych,
dwukrotnych zastrzeżeń, że WYKONAWCA nie wykonuje usługi zgodnie z umową lub w
rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.
4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO
wynagrodzenie wykonawcy ustalone w §6 art.1 ulega proporcjonalnie zmniejszeniu do
zakresu wykonywanego inwestycyjnego zadania a nadto ZAMAWIAJĄCY może naliczyć
karę umowną w wysokości 10 % kwoty tego wynagrodzenia.
5. ZAMAWIAJĄCY potrąci karę umowną z należnego wynagrodzenia umownego.
WYKONAWCA wystawi fakturę na 100% wynagrodzenia umownego lub w wysokości
opisanej w ust. 4 a ZAMAWIAJĄCY przedstawi pisemne obliczenie kar umownych, o które
pomniejszy wynagrodzenie.
6. W przypadku nie wywiązywania się przez wykonawcę z obowiązków o których mowa w
§ 3 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki.
§ 12
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 13
Podczas odbioru końcowego WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU dokumenty
zgodnie z obowiązującymi przepisami związane z nadzorowaniem inwestycji pod nazwą:
„Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń
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służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach PłoniawyBramura i Krasne.”
§ 14
Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane, mają
charakter ściśle poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem
uczestników procesu budowlanego w zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego
wykonania inwestycji. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji organom kontroli
finansowej i organom wymiaru sprawiedliwości w zakresie prowadzonych przez
nie postępowań.
§ 15
1.Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany
obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści
umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w
ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana
ta nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania prac i może spowodować zmiany
wynagrodzenia wykonawcy. Inicjatorem zmiany może być zamawiający lub wykonawca.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, w sytuacji zdarzeń losowych
uniemożliwiających osobom wskazanym w ofercie dalsze wykonywanie prac. Zmiana
wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej
podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania
prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Inicjatorem zmiany może być
wykonawca. W powyższej sytuacji wykonawca wyznaczy nowe osoby o uprawnienia nich co
najmniej takich jak wskazane w SIWZ.
§ 16
W przypadku powstania sporu organem rozstrzygającym będzie Sąd właściwy dla siedziby
ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 17
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Prawo zamówień publicznych.
§ 18
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla ZAMAWIAJĄCEGO,
1 egz. dla WYKONAWCY.

WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
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