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Załącznik nr 1 do SIWZ
…………………………………………..
…………………………………………..
Nazwa i adres Wykonawcy
………………………………………….
Telefon/Fax
Gmina Modliborzyce
ul. Piłsudskiego 63
23-310 Modliborzyce

FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Dostawa
materiałów budowlanych do remontu budynku socjalnego w Wierzchowiskach
Drugich”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

cena netto …………………………………………………………. zł
stawka podatku VAT …………% w kwocie ……………………………. . zł
cena ofertowa brutto ………………………………………………………….…… zł
słownie: …………………………………………………………………………………………
1. Oświadczamy, że:
1) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do dnia 20 listopada 2013r.
2) akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy,
3) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ
i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
4) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamówienia podany przez Zamawiającego,
5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert,
6) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującego zakresu
zamówienia:
a) ………………………………………..
b) ………………………………………..
c) ………………………………………..
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2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
3. Oferta została złożona na …………………….. stronach.
4. Do oferty dołączono następujące dokumenty i oświadczenia:

się

do

zawarcia

1) ……………………………………………………………
2) ……………………………………………………………
3) ……………………………………………………………
4) …………………………………………………………….
5) …………………………………………………………….

................................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.

...................................................
Podpis osób uprawnionych
do składania świadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka
/ pieczątki
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Załącznik nr 1a

Pieczęć Wykonawcy

Gmina Modliborzyce
ul. Piłsudskiego 63
23-310 Modliborzyce

FORMULARZ CENOWY

Składając

ofertę

w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa materiałów
budowlanych do remontu budynku socjalnego w Wierzchowiskach Drugich”, oferujemy
ceny za poszczególne materiały budowlane:

Lp.

Nazwa materiału

Jednostka
miary

Ilość

1

Blacha powlekana płaska 0,60 mm

m²

4,00

2

Kątownik aluminiowy ochronny

m

58,00

3

Listwa cokołowa

m

50,00

4

Gwoździe budowlane okrągłe gołe (4 cale)

kg

6,00

5

kg

1,00

6

Gwoździe budowlane powlekane do mocowania
parapetów
Farba emulsyjna (kolory pastelowe)

7

dm3

112,00

Szpachlówka gipsowa na tynku

kg

232,00

8

Zaprawa klejowa (sucha) do płyt styropianowych

kg

1 351,00

9

Uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych

kg

45,00

10

Zaprawa klejowa do płytek – sucha mieszanka

kg

75,00

Cena
jedn.
(zł)

Wartość
(zł)
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11

Płyty styropianowe M-20 o gramaturze pow. 15
kg.m3 wpustowe lub zakładkowe, grubości 12 cm

m2

25,00

12

Płyty styropianowe M-20 o gramaturze pow. 15
kg.m3 wpustowe lub zakładkowe, grubości 2 cm

m2

11,00

13

Płyty styropianowe M-20 o gramaturze pow. 15
kg.m3 wpustowe lub zakładkowe, grubości 14 cm

m2

132,00

14

szt

643,00

15

Łączniki do mechanicznego mocowania układu
ociepleniowego (kołki plastikowe)
Tłuczeń kamienny 31,5 – 63 mm

t

13,00

16

Miał kamienny 0-4 mm

t

1,00
3

17

Piasek

18

Cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków

19

Cegła ceramiczna pełna

szt

205,00

20

Zaprawa – sucha mieszanka, samopoziomujący
podkład podłogowy

kg

2 253,00

21

Preparat gruntujący

dm3

96,00

22

Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm,
kolorowa
Obrzeża betonowe 30 x 8 cm

m2

72,00

m

113,00

3

23

m

14,00

t

1,00

24

Beton B-15

m

6,00

25

Cienkowarstwowy tynk mineralny - akrylowy

kg

507,00

26

Podkład tynkarski 100%

kg

52,00

27

kg

10,00

28

Zaprawa klejowa do wypełniania spoin – sucha
mieszanka
Zaprawa cementowo-wapienna M50

m3

1,00

29

Zaprawa gruntująca

kg

33,00

2

30

Płytki podłogowe ceramiczne gress szkliwiony 30
x 30cm

m

26,00

31

Płytki ścienne fajansowe szkliwione 15x15 cm

m2

17,00

3

0,50

3

0,50

2

32
33

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. II
Deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm kl III

m
m

34

Skrzydła drzwi drewniane pełne 0,90 x 2,10 m –
6 szt

m

11,50

35

Skrzydła drzwi drewniane pełne 0,80 x 2,10 m –
3 szt
Skrzydła drzwi zewnętrzne drewniane 1,10 x
2,10 m – 2 szt

m2

5,00

m2

5,00

37

Ościeżnice drzwiowe – 11 szt

m2

21,00

38

Okna PCV (kolor złoty dąb) –
1,40 x 1,40 m – 5 szt,
2,90 x 1,40 m – 1 szt,
0,50 x 0,50 m – 2 szt
Płyty pomostowe robocze

m2

15,00

m2

3,00

2

177,00
1,00

36

39
40
41

Siatka z włókna szklanego po kąpieli akrylowej
Drewno okrągłe na stęple budowlane

m
m3
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Rury z PCV ciśnieniowe bezkielichowe o śr.
zewnętrznej 40 mm
Rury z PCV kanalizacyjne kielichowe o śr.
zewnętrznej 50 mm

m

32,00

m

31,00

Kształtki z PCV ciśnieniowe łączone na klej o śr.
zewnętrznej 40 mm
Kształtki kanalizacyjne z PCV o śr. 50mm

szt

21,00

szt

19,00

46

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące
mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm

szt

4,00

47

Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej

szt

4,00

48

Konstrukcja wsporna do zlewozmywaka

szt

4,00

49

kpl

25,00

kpl

120,00

51

Uchwyty do rurociągów PCV o śr. zewnętrznej
40 mm
Kołki rozporowe z wkrętami do mocowania
listwy cokołowej
Bednarka stalowa ocynkowana 25x4

m

10,00

52

Gniazdo wtyczkowe p.t. 16A 2P+Z

szt

20,00

53

Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego
T1x19 Fi 10 mm

m

4,00

54

Łącznik klawiszowy n/t 6A, 250V bryzgoodporny
świecznikowy nf 432
Oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do
przykręcania

szt

13,00

szt

5,00

56
57

Pianka poliuretanowa
Pierścienie odgałęźne bakielitowe do puszek

szt
szt

1,00
30,00

58

Plafoniera IP65 typu PK 211 PL-S 7/11, -Q16

szt

3,00

59

Pręty stalowe okrągłe ocynk fi 16-20 mm

m

12,00

60

Przewód DY 450/750V 1x10mm2

m

88,00

61

Przewód YDYp 450/750V 3x1,5 mm2

m

242,00

62
63

Przewód YDYp 450/750V 3x2,5 mm2
Puszka odgałęźna bakielitowa uniwersalna p.t.
PU-60
Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła
uniwersalna PO-80 z pokrywą

m
szt

220,00
40,00

szt

30,00

65

Rozdzielnica tabl. naśc. RN-2x12 IP 55

szt

1,00

66

m

18,00

67

Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna
RL37
Wył. różnic. - nadprądowy FJ 2 bieg 25A/30mA

szt

5,00

68

Wyłącznik małogabarytowy S 301 C 16A

szt

10,00

69

Wyłącznik małogabarytowy S 303 C 25A

szt

1,00

70

Zacisk pętlicowy do lin stalowych

szt

2,00

71

Zaślepka do RG

szt

10,00

72

Złącze kontrolne instalacji odgromowej

szt

2,00

73

Złącze licznikowe ZL-1

kpl

1,00

42
43
44
45

50

55

64
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74

Złączka kompensacyjna do rur
elektroinstalacyjnych PCV 37

szt

9,00

75

Żyrandol 3x60W

szt

5,00

76

Żarówka głównego szeregu 40W, 250V

szt

15,00

77

Żarówka głównego szeregu 75W, 250V

szt

8,00
RAZEM

Wartość netto z pozycji RAZEM należy przenieść do Formularza oferty.

............................., dn. _ _-_ _-_ _ _ _ r.

........................................................
Podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka
/ pieczątki/
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Załącznik nr 2 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY - PRAWO
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie 1

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa materiałów budowlanych do
remontu budynku socjalnego w Wierzchowiskach Drugich”, oświadczam/y że zgodnie
z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)
1.
2.
3.
4.

posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie;
dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.

............................., dn. _ _-_ _-_ _ _ _ r.

1

........................................................
Podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka
/ pieczątki/

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument
podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.
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Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA

Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie 2

Oświadczam/y, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na zadanie: „Dostawa materiałów budowlanych do remontu
budynku socjalnego w Wierzchowiskach Drugich” w okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

.................................., dn. _ _ -_ _-_ _ _ _ r.

2

........................................................
Podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka
/ pieczątki/

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument
podpisuje każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.
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Załącznik nr 4 do SIWZ
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
LUB INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa materiałów budowlanych do
remontu

budynku

socjalnego

w

Wierzchowiskach

Drugich”,

informuję/my,

że Wykonawca …………………………3 do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej4
1) …..……………………………………………………………………………………….
.
2) …………………………………………………………………………………………...
3) …………………………………………………………………………………………...
4) …………………………………………………………………………………………...
5) …………………………………………………………………………………………...
(…)

....................................dn. _ _-_ _-_ _ _ _r.

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

Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki

3
4

Należy wpisać odpowiednio „należy” albo „nie należy”
Należy wypełnić, jeżeli Wykonawca w informacji napisze, że należy do grupy kapitałowej.
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Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA NR …………/2013 (projekt)

zawarta w dniu ……………………………………. w Modliborzycach
pomiędzy:
Gminą Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce
reprezentowaną przez mgr inż. Witolda Kowalika – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie
Barbary Świątek - Skarbnika Gminy
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………..
reprezentowaną przez:
. …………………………………..,
zwanym dalej „Wykonawcą”,
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym znak: INW.271.1.17.2013, przeprowadzonym na zasadach i trybie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.
poz. 907 z późn. zm.) w związku z realizacją przez Gminę Modliborzyce umowy Nr 04/PSUBS/2013 zawartej dnia 27 maja 2013r. z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na realizację
zadania publicznego pod nazwą „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na
rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2013” realizowanego w ramach Programu Ministra
Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu –
edycja 2011-2015” o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa materiałów budowlanych do remontu
budynku socjalnego w Wierzchowiskach Drugich.
2. Zakres dostawy obejmuje niżej wymienione materiały budowlane:
1) Blacha powlekana płaska 0,60 mm – 4 m²
2) Kątownik aluminiowy ochronny - 58 m
3) Listwa cokołowa - 50 m
4) Gwoździe budowlane okrągłe gołe (4 cale) – 6 kg
5) Gwoździe budowlane powlekane do mocowania parapetów - 1 kg
6) Farba emulsyjna (kolory pastelowe) - 112 dm3
7) Szpachlówka gipsowa na tynku - 232 kg
8) Zaprawa klejowa (sucha) do płyt styropianowych - 1 351 kg
9) Uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych - 45 kg
10) Zaprawa klejowa do płytek – sucha mieszanka - 75 kg
11) Płyty styropianowe M-20 o gramaturze pow. 15 kg.m3 wpustowe lub zakładkowe,
grubości 12 cm – 25 m2
12) Płyty styropianowe M-20 o gramaturze pow. 15 kg.m3 wpustowe lub zakładkowe,
grubości 2 cm – 11 m2
13) Płyty styropianowe M-20 o gramaturze pow. 15 kg.m3 wpustowe lub zakładkowe,
grubości 14 cm – 132 m2
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14) Łączniki do mechanicznego mocowania układu ociepleniowego (kołki plastikowe) 643 szt.
15) Tłuczeń kamienny 31,5 – 63 mm – 13 t
16) Miał kamienny 0-4 mm – 1 t
17) Piasek – 14 m3
18) Cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków – 1 t
19) Cegła ceramiczna pełna - 205 szt.
20) Zaprawa – sucha mieszanka, samopoziomujący podkład podłogowy - 2 253 kg
21) Preparat gruntujący - 96 dm3
22) Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, kolorowa - 72 m2
23) Obrzeża betonowe 30 x 8 cm - 113 m
24) Beton B-15 - 6 m3
25) Cienkowarstwowy tynk mineralny – akrylowy- 507 kg
26) Podkład tynkarski 100% - 52 kg
27) Zaprawa klejowa do wypełniania spoin – sucha mieszanka - 10 kg
28) Zaprawa cementowo-wapienna M 50 – 1 m3
29) Zaprawa gruntująca - 33 kg
30) Płytki podłogowe ceramiczne gress szkliwiony 30 x 30cm – 26 m2
31) Płytki ścienne fajansowe szkliwione 15x15 cm – 17 m2
32) Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. II – 0,50 m3
33) Deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm kl III – 0,50 m3
34) Skrzydła drzwi drewniane pełne 0,90 x 2,10 m – 6 szt – 11,50 m2
35) Skrzydła drzwi drewniane pełne 0,80 x 2,10 m – 3 szt – 5 m2
36) Skrzydła drzwi zewnętrzne drewniane 1,10 x 2,10 m – 2 szt – 5 m2
37) Ościeżnice drzwiowe – 11 szt. - 21 m2
38) Okna PCV (kolor złoty dąb)– 1,40 x 1,40 m – 5 szt,
2,90 x 1,40 m – 1 szt,
0,50 x 0,50 m – 2 szt - 15 m2
39) Płyty pomostowe robocze – 3 m2
40) Siatka z włókna szklanego po kąpieli akrylowej – 177 m2
41) Drewno okrągłe na stęple budowlane = 1 m3
42) Rury z PCV ciśnieniowe bezkielichowe o śr. zewnętrznej 40 mm – 32 m
43) Rury z PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. zewnętrznej 50 mm – 31 m
44) Kształtki z PCV ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 40 mm – 21 szt.
45) Kształtki kanalizacyjne z PCV o śr. 50mm – 19 szt.
46) Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące mosiężne standardowe o śr.
nominalnej 15 mm – 4 szt.
47) Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej – 4 szt.
48) Konstrukcja wsporna do zlewozmywaka – 4 szt.
49) Uchwyty do rurociągów PCV o śr. zewnętrznej 40 mm – 25 kpl
50) Kołki rozporowe z wkrętami do mocowania listwy cokołowej– 120 kpl
51) Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 - 10 m
52) Gniazdo wtyczkowe p.t. 16A 2P+Z - 20 szt.
53) Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi 10 mm – 4 m
54) Łącznik klawiszowy n/t 6A, 250V bryzgoodporny świecznikowy nf 432 – 13 szt.
55) Oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do przykręcania – 5 szt.
56) Pianka poliuretanowa – 1 szt.
57) Pierścienie odgałęźne bakielitowe do puszek – 30 szt.
58) Plafoniera IP65 typu PK 211 PL-S 7/11, -Q16 – 3 szt.
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59) Pręty stalowe okrągłe ocynk fi 16-20 mm – 12 m
60) Przewód DY 450/750V 1x10mm2 – 88 m
61) Przewód YDYp 450/750V 3x1,5 mm2 – 242 m
62) Przewód YDYp 450/750V 3x2,5 mm2 – 220 m
63) Puszka odgałęźna bakielitowa uniwersalna p.t. PU-60 – 40 szt.
64) Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła uniwersalna PO-80 z pokrywą – 30 szt.
65) Rozdzielnica tabl. naśc. RN-2x12 IP 55 – 1 szt.
66) Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL37 – 18 m
67) Wył. różnic. - nadprądowy FJ 2 bieg 25A/30mA – 5 szt.
68) Wyłącznik małogabarytowy S 301 C 16A – 10 szt.
69) Wyłącznik małogabarytowy S 303 C 25A – 1 szt.
70) Zacisk pętlicowy do lin stalowych – 2 szt.
71) Zaślepka do RG – 10 szt.
72) Złącze kontrolne instalacji odgromowej – 2 szt.
73) Złącze licznikowe ZL-1 – 1 kpl
74) Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych PCV 37 - 9 szt.
75) Żyrandol 3x60W - 5 szt.
76) Żarówka głównego szeregu 40W, 250V – 15 szt.
77) Żarówka głównego szeregu 75W, 250V – 8 szt.
3. Dostarczone materiały powinny być zgodne z obowiązującymi normami, posiadać
odpowiednie atesty i certyfikaty.
4. Odbiór materiałów budowlanych nastąpi na podstawie ilościowo – jakościowego protokołu
odbioru, podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
5. Przedmiot umowy obejmuje także transport materiałów do miejscowości Wierzchowiska
Drugie oraz ich rozładunek i złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
§2
1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do odbioru dostarczonych materiałów jest
Pan/i …….………………..nr tel/fax…………………
2. Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy w sprawie realizacji zamówienia jest Pan/i
……………….nr tel/fax…………………..
§3
1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień
20 listopada 2013r.
2. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu
ilościowo – jakościowego bez zastrzeżeń.
§4
1. Wykonawca gwarantuje, że materiały budowlane dostarczone w ramach niniejszej umowy
są fabrycznie nowe i nieużywane, wolne od wad i obciążeń prawami osób trzecich.
2. Wykonawca dostarczy materiały budowlane posiadające – co najmniej 12 miesięczny
okres przydatności do użycia licząc od daty dostawy.
3. Zamawiający może zgłosić nieprawidłowość dostarczonych materiałów budowlanych
telefonicznie lub faksem od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00.

Gmina Modliborzyce
„Gminne programy aktywizacji społeczno -zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2013” projekt realizowany w ramach
Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edycja 2011-2015”

_______________________________________________________________________________________________________

W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonych na plac budowy materiałów
budowlanych, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany materiałów w terminie 2 dni
roboczych.
5. Wykonawca udziela 12 - miesięcznej gwarancji na dostarczone materiały budowlane,
liczonej od dnia dostawy.
6. Wraz z dostarczonymi materiałami budowlanymi Wykonawca ma obowiązek dostarczyć
atesty i certyfikaty na te materiały.
4.

§5
1. Za prawidłową realizację przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, strony
ustalają wynagrodzenie w wysokości:
a) netto ………………………..złotych (słownie:……………………………………. złotych)
b) brutto ……………………złotych (słownie:……………………………………… złotych)
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ........................ złotych.
2. Wynagrodzenie określone w ust.1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy, w tym między innymi koszt opakowania, dostarczenia na plac
budowy, rozładunku, przeniesienia na wskazane miejsce, podatek od towarów i usług
VAT.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości fakturowania częściowego.
6. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni
od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz
z podpisanym przez strony protokołem odbioru jakościowo – ilościowym.
7. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
§6
1.

2.

3.
4.
5.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) Za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia
brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia realizacji
przedmiotu umowy określono w § 3ust. 1 niniejszej umowy),
2) Za opóźnienie w wymianie wadliwych materiałów budowlanych – w wysokości 0,3%
wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia począwszy
od dnia upływu terminu, o którym mowa §4 ust. 4 niniejszej umowy.
3) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 5%
wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 z zastrzeżeniem § 7 ust.1
niniejszej Umowy.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
umownego.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego.
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§7
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie
w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i powinno zawierać uzasadnienie.
§8
1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, realizację części przedmiotu
zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich
wykonania.
1) Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany siłami
własnymi
lub
2) Wykonawca oświadcza, iż zamierza powierzyć następujący zakres przedmiotu
zamówienia podwykonawcom:……………………………………….
2.

Realizacja przedmiotu zamówienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy
i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania
podwykonawców jak za własne.

3.

Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
§9

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych
w wyniku realizacji niniejszej umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.
907 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010r. Nr
243, poz.1623 z późniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

