
  

 
 

 

     

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI 
 
 

dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
zamówienia z wolnej ręki o wartości  
poniżej 5 186 000 euro pod nazwą: 

 
 
 
 

 
Awaryjna naprawa okładziny ścian w sanitariacie 429 w budynku 

dydaktycznym Akademii Morskiej przy ul. H.Pobożnego 11 
 

 

Symbol /Numer sprawy: 
 

 
AT/272- 05/16 

Przygotowała: 
 

Komisja Przetargowa powołana 
zarządzeniem  Nr 10/2016 

z dnia 19.02.2016r. 
 

 
WYKONAWCA ZAPROSZONY DO NEGOCJACJI: 

 
Zakład Produkcyjno - Usługowy „KUST”  

Marian Kurkowicz, Mirosław Stupak spółka cywilna,  
z siedzibą w 70-035 Szczecin ul. Kolumba 88/89 

 
 

 

 

 

 



  

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: 

1. Akademia Morska w Szczecinie 
ul. Wały Chrobrego 1-2 
70-500 Szczecin 
Tel. (+48) 91 48 09 400 

2. Adres strony internetowej: www.am.szczecin.pl  
3. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna. 
4. Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających. 
 

 

I. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zamówienia  
z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 3)  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych z późniejszymi zmianami, aktów wykonawczych do ustawy P.z.p. oraz 
niniejszego zaproszenia. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa okładziny ścian w sanitariacie 429 w budynku 
dydaktycznym Akademii Morskiej przy ul. H.Pobożnego 11 

2. Zakres zamówienia: 
1) rozebraniu okładzin ceramicznych – 2 ściany, 
2) rozebranie (odkucie) starego kleju  
3) wykonaniu okładziny ścian z glazury  
4) wykonaniu robót malarskich, 

 
3. Robocizna zakup materiałów, transport oraz wbudowanie w pomieszczenie remontowane 

w zakresie Wykonawcy. 
 

CPV 45431000-7 Kładzenia płytek, 

 

III. Termin wykonania zamówienia: 

   Termin realizacji zamówienia: proponowany 4 dni kalendarzowych od podpisania umowy. 

 

 

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków:  

1. W postępowaniu wziąć może udział Wykonawca, który spełnia następujące warunki: 
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu 
i oświadczenia, a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnianie 
warunku nie później niż na dzień składania oferty. Zamawiający dokona formalnej 
oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę 

http://www.am.szczecin.pl/


  

oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty zgodnie z formułą: spełnia / 
nie spełnia. 
 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy  
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

1. Potwierdzenie przez wykonawców spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
opisanych szczegółowo w rozdziale V Zaproszenia, nastąpi w oparciu o analizę 
przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
poniżej. 

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania 
określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą), 
Zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie 
gospodarczym, następujących dokumentów:  

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie  
z załącznikiem  nr 1 do niniejszego Zaproszenia, 

b) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 
24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do 
wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2, 

c) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

3.    Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu 
będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

 
 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także 
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:  

1. Zamawiający zaprasza Wykonawcę do wzięcia udziału w negocjacjach w dniu  
26.02.2016r. o godz. 11:00 w Dziale Technicznym  Akademii Morskiej w Szczecinie,  
ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin. 

2. W negocjacjach po stronie Wykonawcy muszą występować osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy. 

3. Negocjacje dotyczyć będą treści zawieranej między stronami umowy, zakresu 
przedmiotowego oraz innych istotnych elementów umowy. 

4. Propozycje istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarte są we wzorze  umowy,  
zał. nr 3 do zaproszenia 

5. Wykonawca ponosi koszty związane z negocjacjami, przygotowaniem i zawarciem 
umowy ostatecznej. 

6. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia negocjacji na każdym etapie prowadzonego 
postępowania. 

 

 

podpis Zamawiającego: 



  

Zał. nr 1 do Zaproszenia 

 

 
 

OŚWIADCZENIE 
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
 
 
 

Oświadczam, zgodnie z treścią art. 22 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,  

iż Wykonawca, którego reprezentuję, na dzień składania ofert spełnia 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. 

 
 
 
 
 

 
.................................. , dnia .........................                 .......................................................................... 
         (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

Zał. nr 2 do Zaproszenia 

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
 

 

Oświadczam, zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 oraz ust. 2a ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, że Wykonawca, którego reprezentuję na dzień składania ofert wykazuje brak 
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, czyli: 

 
2. nie jest Wykonawcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub których upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

3. nie jest Wykonawcą, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4. nie jest osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5. nie jest spółką jawną, której wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału  
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

6. nie jest spółką partnerską, której partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału  
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

7. nie jest spółką komandytową oraz spółką komandytowo-akcyjną, których 
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 



  

8. nie jest osobą prawną, której urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione  
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9. nie jest podmiotem zbiorowym, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się  
o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary; 

10. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano  
za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres  
1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

11. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, 
członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy  
z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 
1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

 
*Uwaga!!! W poniższej części oświadczenia należy skreślić niewłaściwe 

 
*11. Nie jest wykonawcą, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, 

w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest  
w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych  

*12. Jest wykonawcą który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,  
w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, ale wykonawca podjął 
konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec 
zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz 
naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych  
lub zobowiązał się do ich naprawienia, co udowadnia załączając następujące dokumenty 

 
 
 
.................................. , dnia .........................                 .......................................................................... 
         (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

Zał. nr 3 do zaproszenia  
 

UMOWA nr AT/U/…./16- wzór umowy  
Zawarta   w dniu ……... 

 

pomiędzy: 
 

Akademią Morską w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, 
NIP: 851-000-63-88, reprezentowaną przez: 
 
mgr inż. Leszka Seredyńskiego – Zastępcę Kanclerza 
 
zwaną dalej Zamawiającym, 
a  
1) Marianem Kurkowiczem prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, 
pod firmą Zakład Produkcyjno-Usługowy „KUST” Marian Kurkowicz, adres 70-035 
Szczecin , ul. Kolumba 88/89,  NIP: 8511083988, Regon: 321191589; 

2) Mirosławem Stupak, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, 
pod firmą Zakład Produkcyjno-Usługowy „KUST” Mirosław Stupak, adres 70-035 
Szczecin , ul. Kolumba 88/89,  NIP: 9551297785, Regon: 321191603; 

prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Zakład 
Produkcyjno - Usługowy „KUST” Marian Kurkowicz, Mirosław Stupak spółka cywilna,  
z siedzibą w 70-035 Szczecin ul. Kolumba 88/89, działającymi osobiście, zwanymi w dalszej 
części „Wykonawcą”, 
 
na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Strony zgodnie 
postanawiają zawrzeć umowę, o następującej treści:  

 
§ 1 

 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane 

związane z naprawą okładzin ścian z glazury w sanitariacie nr 429 w budynku 
dydaktycznym Akademii morskiej w szczecinie przy ul. H. Pobożnego 11. 

2. Przedmiot umowy, o których mowa w ust. 1 należy wykonać zgodnie z zakresem robót  
określonym w ofercie Wykonawcy, stanowiących załącznik nr 1 i  do niniejszej umowy. 

 
§ 2 

 
Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac 
budowlanych i innych, które stanowią przedmiot niniejszej umowy, a także dysponuje 
wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli na 
terminowe wywiązywanie się ze wszelkich obowiązków przewidzianych umową. 
 

§ 3 
 
Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 
2) dokonywania odbioru robót, 
3) zapłaty wynagrodzenia. 



  

§ 4 
 
Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 
1) wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu 

profesjonalnie świadczącego tego typu usługi, 
2) utrzymania terenu robót w należytym stanie i usuwania na bieżąco zbędnych odpadów, 

śmieci na swój koszt, 
3) prowadzenia robót zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przeciwpożarowymi. 
4) wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych zaakceptowanych przez 

Zamawiającego, 
 

§ 5 
 
1. Strony ustalają, że przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 zostanie wykonany  

w terminie ……  dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 może ulec zmianie za zgodą 
Zamawiającego, wyrażoną w formie pisemnej. 

 
§ 6 

 
1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotów 

umowy strony ustalają ryczałtowo na kwotę netto …….. zł netto (słownie: 
…………………).Do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT według stawki 
obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Obecna stawka podatku VAT wynosi  
23 % i tym samym wynagrodzenie brutto w dniu zawarcia umowy wynosi …….. zł 
(słownie: ……………………..). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie 
materiały konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz obejmuje 
wynagrodzenie za wszelkie prace, jakie mogą być związane z wykonaniem przedmiotu 
umowy, w tym koszty atestów, itp. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zapłacone Wykonawcy jednorazowo 
maksymalnie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury,  
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego, bez względu na termin 
wskazany na fakturze. 

4. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez strony protokół 
odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

5. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  
wskazany na fakturze. 

6. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego  
 

§ 7  
 
Zamawiający nie wyraża zgody, aby część robót została wykonana przez podwykonawców. 
 

§ 8 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania tylko materiałów i urządzeń 
dopuszczonych do obrotu, w szczególności spełniających wymogi polskich norm, 
przepisów prawnych i posiadających odpowiednie certyfikaty na okoliczność, czego 
Wykonawca przedłoży wszelkie niezbędne dokumenty. 

§ 9 



  

 
1. Podczas realizacji przedmiotu umowy zastosowane będą: 

1) odbiór końcowy, którego przedmiot stanowi całkowite zakończenie prac dla każdego 
z osobna przedmiotu umowy, dokonany będzie przez uprawnionych przedstawicieli 
obu stron, w ciągu 7 dni od pisemnego powiadomienia Zamawiającego  
o zakończeniu robót przez Wykonawcę oraz sporządzenie protokołu odbioru robót 
bez zastrzeżeń, 

2) odbiór ostateczny, polegający na ocenie wykonania robót związanych  
 z ewentualnym usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji dokonany przez 
uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w terminie 10 dni po 
upływie rękojmi. 

2. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone usterki, to fakt ten 
zostanie odnotowany w protokole odbioru ze wskazaniem rodzaju usterek,  
a Wykonawcy zostanie wskazany termin na usunięcie usterek. 

3. W przypadku usunięcia usterek w terminie 7 dni od daty sporządzenia protokołu,  
za termin odbioru uważa się dzień przystąpienia do odbioru. 

4. W przypadku nie usunięcia usterek w terminie 7 dni za dzień odbioru uznaje się termin 
zakończenia usuwania usterek. Po dokonaniu usunięcia usterek w trybie, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim, strony zamieszczą w protokole odbioru końcowego 
adnotację odnośnie daty usunięcia usterek, stanowiącą jednocześnie datę odbioru 
końcowego. 

 
§ 10 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu 
ustalonego w umowie w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto. 

2) za zgłoszenie do odbioru prac nie zakończonych w wysokości 1 % wynagrodzenia 
umownego brutto,  

3) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu stwierdzonych usterek w okresie 
gwarancyjnym i rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, 
liczonych od upływu terminu wyznaczonego na usunięcia usterek, 

4) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto, 

5) za nie dotrzymanie postanowień § 4 pkt 2) Zamawiający obciąży Wykonawcę 
ryczałtową kwotą brutto 400 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) za każdy dzień  
z tytułu zastępczego wykonania tego obowiązku, 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wszystkich kar z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad 
zastrzeżone kary umowne, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać zapłaty odsetek 
ustawowych. 

 
§ 11 

 
1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela Zamawiającemu ……. miesięcznej gwarancji, 

której bieg rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń. 
2. Zamawiający ma prawo wyboru wykonania uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji. 
3. W związku z wyznaczonym okresem gwarancji strony ustalają, że okres rękojmi 

przedłuża się na …… miesięcy, tzn. o 3 miesiące ponad okres gwarancji. 
4. Wady ujawnione w okresie objętym gwarancją będą usuwane przez Wykonawcę na jego 

koszt. O wykryciu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na 
piśmie nie później niż w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia, przesyłając Wykonawcy 
dokument określający wadę i termin jej usunięcia. 



  

5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ujawnionych w czasie trwania gwarancji wad 
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
zgodnie z ust. 4. 

6. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie 
Zamawiający może powierzyć te czynności osobie trzeciej, na ryzyko i koszt 
Wykonawcy. 

7. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiający może żądać odszkodowania 
za wszelkie szkody powstałe w wyniku zaistnienia wad.  

 
§ 12 

 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 13 
 
Strony deklarują polubowne załatwienie sporów. W przypadku braku porozumienia spory 
podlegają rozstrzygnięciom sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 14 
 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Wszelkie doręczenia winny być dokonywane na adresy wskazane w części wstępnej 

umowy. W przypadku zmiany adresu strona winna poinformować drugą ze stron  
w terminie 7 dni od dokonania tej zmiany pod rygorem uznania, iż wszelka 
korespondencja wysłana na wskazany w umowie adres uznawana będzie za doręczoną 
w sposób prawidłowy i skuteczny. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

§ 15 
 
Integralną częścią umowy stanowi załączniki nr 1 oferta Wykonawcy  z dnia ……...2016r. 

 
 
 
 

Zamawiający      Wykonawca 
 


