


(pieczęć wykonawcy)          Polańczyk, dnia 2017-07-04 
                    (miejscowość) 

WG.7010.P.S.1.2017 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - FORMULARZ  OFERTY 

poniŜej kwoty 30 000 euro 

na wykonanie dostawy /usługi/ roboty budowlanej 

WYPEŁNIA ZAMAWIAJĄCY 

pod nazwą 

Wykonanie i dostawa kontenera sanitarnego wraz z wyposaŜeniem  

dla miejscowości Polańczyk 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Solina 
ul. Wiejska 2 
38-610 Polańczyk  

Tel: 13 469 21 18 Fax: 13 469 23 21 e-mail: urzad@esolina.pl 
                    (pracownika merytorycznego) 

2. Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu: Anna Orłowska 

3. Opis Przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wraz z dostawą, rozładunkiem  

i montaŜem kontenera sanitarnego o wymiarach 9,12 m x 2,44 m.  

Kontener ma zostać dostarczony do miejscowości Polańczyk - Gmina Solina.  

1)  W skład przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności: 

Kontener: 

- pomieszczenie gospodarczo – socjalne z odrębnym wejściem, 

- pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych z odrębnym wejściem, 

- pomieszczenie sanitarne dla kobiet z odrębnym wejściem, 

- pomieszczenie sanitarne dla męŜczyzn z odrębnym wejściem, 

- pozostałe wyposaŜenie sanitarne wraz z elektrycznym podgrzewaczem wody., 

wraz z wyposaŜeniem. 

- wykończenie: 

� Elewacje – blacha profilowana stalowa w kolorze jasnym szarym, 

� Dach – blacha stalowa płaska w kolorze szarym, 

� Okna – PCV w kolorze szarym alt. białym, 

� Drzwi – obustronnie ocynkowana blacha stalowa w kolorze szarym alt. białym, 

- deklaracje zgodności, certyfikaty, instrukcje itp. 

Do wyceny naleŜy uwzględnić koszt transportu wraz z rozładunkiem i montaŜem. 

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera się w załącznikach: 

Nr 1 dokumentacja projektowa (w zakresie kontenera), oraz nr 2 wzór umowy. 

 

4. Wymagania związane z wykonaniem* 

 a) termin wykonania zamówienia: 12 tygodni od dnia podpisania umowy, 

 b) okres gwarancji: min. 24 miesiące,  

 c) warunki płatności: zgodnie z załączonym wzorem umowy 

 d) Inne: ------------------- 



5. Forma złoŜenia oferty 

 Ofertę na niniejszym formularzu naleŜy złoŜyć w terminie do dnia: 12 lipca 2017 r. do godz. 10:00 

(pisemnie – listem lub osobiście, faksem, e-mailem) w sekretariacie UG Solina pok. nr. 11  

 Oferty składane pisemnie listem lub osobiście opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego  

i opatrzonej napisem: 

 „Gmina Solina, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk” 
„ZAPYTANIE OFERTOWE” 

na „Wykonanie i dostawa kontenera sanitarnego  
wraz z wyposaŜeniem dla miejscowości Polańczyk” 

 
„Nie otwierać przed  12 lipca 2017 r. do godz. 10:30”. 

  
 * w przypadku braku  potrzeby wypełniania któregoś z pól wpisać – nie dotyczy 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(pieczęć wykonawcy)  ..............................., dnia .................. 
        (miejscowość) 

WG.7010.P.S.1.2017 

WYPEŁNIA WYKONAWCA 
Tryb postępowania : ZAPYTANIENIE OFERTOWE 

Wykonanie i dostawa kontenera sanitarnego wraz z wyposaŜeniem  
dla miejscowości Polańczyk 

1. Nazwa i adres WYKONAWCY 

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

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

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

 NIP................................................ REGON........................................... TEL/FAX...................................... 

 E-MAIL........................................... 

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto: ..............................................................................zł 

 słownie netto:  .............................................................................................................................zł 

 cenę brutto:  .............................................................................................................................zł 

 słownie brutto:  .............................................................................................................................zł 

 podatek VAT:  .............................................................................................................................zł 

 słownie podatek VAT :  .............................................................................................................................zł 

3. Oświadczam, Ŝe: 
  1) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeŜeń, 
  2) jestem  w  pełni  uprawniony  do  zawarcia  niniejszej umowy,  oraz  Ŝe  osoby  podpisujące umowę   
      są prawidłowo umocowane do podejmowania skutecznych zobowiązań w imieniu Wykonawcy, co potwierdza   
      załączone pełnomocnictwo potwierdzone za zgodność z oryginałem; Obowiązek dołączenia pełnomocnictwa   
      nie dotyczy osoby fizycznej działającej we własnym imieniu. 
  3) umowa została prawidłowo zatwierdzona przez właściwe organy Wykonawcy (jeŜeli dotyczy), oraz Ŝe   
      zawarcie i wykonanie umowy jest zgodne z obowiązującym go przepisami, co potwierdza załączony wyciąg  
      z KRS potwierdzony za zgodność z oryginałem.   

4. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralna część oferty, są: 

 a) ............................................................................................................................................................ 

 b) ............................................................................................................................................................ 

 c) ............................................................................................................................................................ 

 Jednocześnie oświadczam, Ŝe przyjąłem do wiadomości i akceptuję bez zastrzeŜeń, Ŝe: 

 1) Zamawiający moŜe zamknąć postępowanie o udzielenie zamówienia bez dokonania wyboru 
najkorzystniejszej oferty, jeŜeli: 

  a) złoŜone oferty są niezgodne z treścią zapytania, 

  b) cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
realizację zamówienia, i kwota ta nie moŜe zostać zwiększona, 

  c) wystąpią inne waŜne przyczyny powodujące, Ŝe wybór wykonawcy nie leŜy w  interesie publicznym, 
czego nie moŜna było przewidzieć w chwili wysłania zapytania ofertowego, 

 2)  nie przysługują mi do Zamawiającego Ŝadne roszczenia związane z zamknięciem postępowania bez 
wyboru wykonawcy. 

 

……….........……,dnia…………... 

 

 

 ………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej) 

(pieczęć Wykonawcy) 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

NR NAZWA SKALA 

A-01 RZUT PRZYZIEMIA 1:50 

A-03 PRZEKRÓJ A-A 1:50 

A-04 ELEWACJE 1:50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I – OPIS PROJEKTU  
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1 Zlecenie Inwestora 

1.2 Wizja w terenie 

1.3 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Uzdrowisko 
Polańczyk” z dn. 29 lipca 2008 r. 

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku sanitariatu. 

Według odrębnego opracowania realizowana będzie budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej 
oraz wodociągowego. 

Całość inwestycji realizowana będzie na działce nr 296/2 w miejscowości Polańczyk  
gm. Solina. 

LOKALIZACJA I PRZEZNACZENIE TERENU 
Teren inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
„Uzdrowisko Polańczyk”. Zapisy w/w uchwały dopuszczają na całym terenie objętym planem 
lokalizację zaplecza sanitarnego. Przedmiotowy obiekt położony jest na terenie oznaczonym 
symbolem w MPZP o nazwie 1.WS. 
Projektowana inwestycja spełnia zatem wymogi miejscowego planu. 
Teren znajduje się w granicach Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  
Z uwagi na lokalizację, realizowana inwestycja spełnia wymagania jakie obowiązują  
w granicach w/w terenu objętego ochroną przyrody tj. zakazy, nakazy oraz ograniczenia 
wynikające z ustanowienia obszaru ochrony, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
Dla planowanego budynku przyjęto poziom 0,00 = 425,50 m n.p.m. 
 

DANE TECHNICZNE 

4.1 Powierzchnia zabudowy 22,20 m2  

4.2 Powierzchnia u żytkowa 19,98 m2 

4.3 Powierzchnia netto 19,98 m2 

4.4 Kubatura 62,30 m3 

4.5 Wysoko ść budynku licz ąc od poziomu terenu przed  
głównym wej ściem do poziomu szczytu dachu 3,25 m 

4.6 Ilość kondygnacji 1 
  

 
 
 



5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

• Budowa budynku sanitariatu 
• Budowa przyłącza wodociągowego – wg odrębnego opracowania  
• Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej – wg odrębnego opracowania  
• Budowa przyłącza do sieci energetycznej –zgodnie z warunkami PGE 

6 FORMA ARCHITEKTONICZNA 
Zaprojektowano budynek sanitariatu parterowy oparty na rzucie prostokąta o wymiarach  
9,12 x 2,44m. Przedmiotowy obiekt projektuje się jako systemowy kontener o konstrukcji 
stalowej. Od strony południowej przewidziano wykonanie schodów zewnętrznych i podjazdu 
wykończonych kostką brukową. 

7 UKŁAD FUNKCJONALNY 
Planuje się wykonanie budynku sanitariatu przeznaczonego jako zaplecze sanitarne dla 
turystów. Budynek użytkowany będzie okresowo w miesiącach letnich. 

Wejście do projektowanego budynku przewidziano wykonać od strony południowej. Na 
poziomie przyziemia przewidziano wydzielenie pomieszczenia socjalnego, łazienki dla 
niepełnosprawnych, łazienkę dla kobiet i łazienkę dla mężczyzn. 

8 PROGRAM UŻYTKOWY – ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
Spis pomieszczeń – przyziemie 

Nr pom. NAZWA POMIESZCZENIA POW. UŻYTKOWA [m2] 

0.01 POM. SOCJALNE 2,32 
0.02 POM. PORZĄDKOWE 1,57 
0.03 ŁAZIENKA NIEP. 4,16 
0.04 ŁAZIENKA KOBIET 5,97 
0.05 ŁAZIENKA MĘŻCZYZN 5,96 

 Łączna powierzchnia użytkowa 19,98 
 

9 OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH 

9.1 Fundamenty 
Stopy fundamentowe: wylewane na mokro, o wysokości 40cm, zbrojone siatką  #12 (AIIIN)  
o oczku 15x15cm, beton C16/20, 

9.2 Konstrukcja 
Kontener o konstrukcji stalowej wg projektu indywidualnego – dostawcy kontenera 

9.3 Ściany  
Płyta warstwowa z wypełnieniem z wełny mineralnej 

9.4 Dach 
Płyta warstwowa z wypełnieniem z wełny mineralnej 

9.5 Posadzki: 
Zgodnie z rysunkiem przekroju – blacha aluminiowa ryflowana 
 



9.6 ELEWACJE: 
• Elewacje – blacha profilowana stalowa w kolorze jasnym szarym 
• Dach – blacha stalowa płaska w kolorze szarym 
• Okna – PCV w kolorze szarym alt. białym 
• Drzwi – obustronnie ocynkowana blacha stalowa w kolorze szarym alt. białym 

9.7 Stolarka okienna i drzwiowa: 
• okna profilePCV K=1,3 W/Km2  
• drzwi zewnętrznestalowe obustronnie pokryte blachą stalową powlekaną 

10 INSTALACJE 

• wodoci ągowa wody zimnej  – po wykonaniu przyłącza instalację wewnętrzną wykonać  
z rur i kształtek z tworzyw sztucznych, wg projektu branżowego 

• woda ciepła – z instalacji CWU – elektryczny podgrzewacz wody, 
• kanalizacyjna – instalację kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur PCV, wg projektu 

branżowego 
• elektryczna – wg projektu branżowego 
• co – nie dotyczy 

11 OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU I ANALIZA ENERGETYCZNA 

Lp. Rodzaj przegrody 
Uob Temp. 

Pomieszczenia 
[W/m 2*K]  [°C] 

1 Ściana zewn ętrzna  0,57 ti ≥ 16 
2 Ściana działowa  0,57 Δti >8 
3 Podłoga  0,55 ti ≥ 16 
4 Dach sko śny 0,36 ti ≥ 16 
5 Drzwi zewn ętrzne  1,80 - 
6 Stolarka okienna  2,90 ti ≥8 

 
Uwaga:  Dopuszcza się przewyższające normowe standardy współczynniki przenikalności 
cieplnej projektowanych przegród oraz brak instalacji ogrzewania ze względu na okresowe 
użytkowanie obiektu tylko w miesiącach letnich. 

12 WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI  

I OBIEKTY SĄSIEDNIE 

Projektowana inwestycja nie powoduje zagrożeń dla środowiska, obiektów sąsiednich oraz 
higieny i zdrowia użytkowników. Realizacja projektu nie wiąże się z naruszeniem zakazów 
obowiązujących w stosunku do gatunków objętych ochroną. W zasięgu oddziaływania 
projektu nie występują gatunki roślin, zwierząt i grzybów poddane ochronie gatunkowej. 

 

 

 

 

 



13 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych budynek zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej, a posadowiony 
będzie w prostych warunkach gruntowych. Poziom wody gruntowej poniżej poziomu 
posadowienia obiektów. 
Uwaga:  
1. W czasie wykonywania fundamentów kierownik budowy winien na bieżąco oceniać 
nośność gruntu i w razie konieczności zdecydować o skorygowaniu fundamentów, po 
konsultacji z projektantem. 
2. W trakcie wykonywania robót ziemnych zalecana jest konsultacja 
z geologiem celem potwierdzenia założonych w projekcie parametrów geotechnicznych 
gruntu zalegającego na poziomie posadowienia przedmiotowego obiektu. 

14 UWAGI OGÓLNE 

• Materiały powinny odpowiadać wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r  
o wyrobach budowlanych / Dz.U. z 2004r Nr 92 poz.881 

• Prace wykonywać zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

• Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. 
• W razie stwierdzenia niezgodności – skontaktować się z projektantem. 
• Obowiązują uwagi zawarte na rysunkach 

 
Opracował: 

mgr inż. arch. Paweł Orlef 







Zał. Nr 2 wzór umowy 

UMOWA Nr ……………………….. 
 

zawarta w dniu ............................. w Polańczyku, pomiędzy  
Gminą Solina, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk, reprezentowaną przez: 
Adama Piątkowskiego – Wójta Gminy Solina, zwaną w dalszej części umowy 
Zamawiającym, 
a: ......................................................................................... 
reprezentowanym przez: ....................................................., 
REGON: ......................., NIP: ........................., KRS: ................................  
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści:  
 

§ 1 
Umowę niniejszą zawiera się na podstawie zarządzenia Nr 0050/49/II/14 Wójta Gminy 
Solina z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego ramowe 
procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 
równowartości kwoty 30 000 euro w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 
roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.), po 
rozstrzygnięciu zapytania ofertowego z dnia ....................... r. na  „Wykonanie i dostawa 
kontenera sanitarnego wraz z wyposaŜeniem dla miejscowości Polańczyk” 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie wraz z dostawą, rozładunkiem i montaŜem 
kontenera sanitarnego wraz z wyposaŜeniem dla miejscowości Polańczyk. 
2. Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy (nie uŜywany), pochodzące z bieŜącej 
produkcji, kompletny oraz wolny od wad technicznych i prawnych oraz dopuszczony do 
obrotu. Dostarczony przedmiot zamówienia wraz z wyposaŜeniem musi posiadać 
Certyfikat Bezpieczeństwa CE oraz Deklarację Zgodności na wbudowane materiały, 
objęty gwarancją na okres min. 24  miesięcy.  
3. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z warunkami zapytania ofertowego, 
złoŜoną ofertą i niniejszą umową. Opis przedmiotu zamówienia i oferta Wykonawcy 
stanowią załączniki do umowy. 

§ 2 
1. Termin wykonania i przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy ustala się do  
12 tygodni od dnia podpisania umowy tj.: ................. 2017 r. 
2. O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. l decyduje data pozytywnego protokołu 
odbioru. 
 

§ 3 
1.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: ...............  zł brutto 
(słownie: ................................................) po przyjęciu przedmiotu umowy jako całości 
wykonanego zgodnie z niniejszą umową, z zastrzeŜeniem ust. 4 i § 6 ust. 3. 
2. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia stanowi pozytywny protokół odbioru  
i przedłoŜona faktura na kwotę, ustaloną zgodnie z treścią ust. l. 
3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy  
w ciągu 14 dni licząc od dnia sporządzenia pozytywnego protokołu odbioru i przedłoŜenia 
faktury, o których mowa w ust. 2. JeŜeli faktura została przedłoŜona w terminie 



późniejszym niŜ data sporządzenia protokołu, termin wypłaty wynagrodzenia liczy się od 
dnia przedłoŜenia faktury. 
4. Za dzień zapłaty uwaŜany będzie dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 
 

 
§ 4 

1. Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiającego o dacie, w której przedmiot umowy 
będzie dostarczony do odbioru. Data ta winna być przekazana Zamawiającemu  co 
najmniej na 7 dni przed terminem odbioru. Strony dopuszczają zawiadomienie za pomocą 
faksu lub poczty elektronicznej. Zawiadomienie naleŜy skierować do Urzędu Gminy 
Solina, nr faksu (13) 4692321 lub adres poczty elektronicznej: urzad@esolina.pl. 
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na miejsce wskazane 
przez Zamawiającego w m-ci Polańczyk, na własny koszt i ryzyko utraty lub zniszczenia 
wraz z rozładunkiem przy uŜyciu własnego sprzętu. 
3. Odbioru przedmiotu umowy dokonają przedstawiciele Zamawiającego w obecności 
przedstawiciela Wykonawcy. Protokół odbioru  zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach i 
po podpisaniu przez obie strony, przekazany zostanie po 1 egzemplarzu dla kaŜdej ze 
stron. 
4. Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu zgodności dostawy z zapytaniem ofertowym 
Zamawiającego,  ofertą Wykonawcy, kompletnością dostawy, poprawnością wykonania  
-  składać się będzie z odbioru techniczno-jakościowego. 
- ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dzień odbioru: 
1) Certyfikat bezpieczeństwa CE oraz Deklaracją Zgodności na wbudowane materiały, 
2) kompletny wykaz wszystkich elementów wyposaŜenia, 
3) kompletną instrukcję obsługi w języku polskim, zawierającą wskazówki w zakresie  
     bieŜącej eksploatacji oraz usuwanie drobnych usterek, 
4) dokumentację techniczną w języku polskim, 
5) dokument gwarancyjny na przedmiot zamówienia uwzględniający warunki gwarancji w 
ofercie złoŜonej przez Wykonawcę oraz w niniejszej umowie, w języku polskim. 
5. Wykonawca oświadcza, Ŝe przedmiot umowy jest wolny od jakichkolwiek wad 
prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciąŜeń  
i zabezpieczeń. 
6. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór, jeŜeli zachodzi choćby jeden z niŜej 
wymienionych przypadków, tj. gdy Wykonawca: 
a) nie wykonał przedmiotu umowy w całości, oraz gdy:  
b) ujawniono wady lub nawet drobne usterki przedmiotu umowy. 
7. JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu  
przysługują następujące uprawnienia: 
a)  jeŜeli wady nadają się do usunięcia, moŜe przerwać czynności odbioru do czasu 
usunięcia wad, 
b)  jeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
moŜe odstąpić od umowy lub Ŝądać dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad  
w terminie, o którym mowa w ust. 8.  
8. Strony postanawiają, Ŝe termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy 
odbiorze wynosić będzie 7 dni. 



9. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia przedmiotu zamówienia i zapłacenia 
faktury, jeśli nie będzie on zgodny z zapytaniem ofertowym Zamawiającego oraz złoŜoną 
ofertą np. nie będzie spełniał wymagań określonych  we właściwych przepisach prawa. 
 

§ 5 
1. Wykonawca: 
1) udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy, 
2) wymieni przedmiot umowy na wolny od wad w terminie 30 dni od dnia pisemnego 
zawiadomienia o wadzie, jeŜeli w okresie gwarancyjnym przedmiot umowy był juŜ trzy 
razy naprawiany i dalej wykazuje wady. 
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu sporządzenia pozytywnego protokołu 
odbioru. 
3. Zamawiający w razie stwierdzenia w okresie rękojmi lub gwarancyjnym wad wydanego 
mu przedmiotu umowy (podczas jego eksploatacji) zawiadamia o tym niezwłocznie 
Wykonawcę. 
4. Wykonawca usuwa wadę w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o wadzie lub na 
piśmie odmawia usunięcia wady, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
5. Strony niniejszej umowy zgodnie przyjmują, Ŝe Wykonawca uznał w całości reklamację 
zgodnie z Ŝądaniem Zamawiającego, jeŜeli w terminie 7 dni wadę usunie lub nie udzieli 
pisemnej odpowiedzi, bądź teŜ odpowiedź nie będzie spełniała wymogów, o których 
mowa w ust. 4. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu 
wad oraz do dostosowania się do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu odbioru. 
7. Koszt transportu oraz ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy 
w czasie transportu w celu naprawy lub wymiany na nowy ponosi w całości Wykonawca. 

 
§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia pisemnego wezwania do zapłaty, za: 
l) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za 
cały przedmiot umowy, 
2) za opóźnienie  w wykonaniu umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego 
brutto za kaŜdy dzień opóźnienia, 
3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji  
w wysokości 2% za kaŜdy dzień opóźnienia.  
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, 
za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia 
umownego brutto za cały przedmiot umowy. 
3. Zamawiający potrąci karę umowną, o której mowa w ust. l pkt 2 przy wypłacie 
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraŜa zgodę podpisując niniejszą umowę. 
4. W sytuacji, gdy kary umowne, nie pokrywają szkody, stronom przysługuje prawo 
Ŝądania odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
 
 
 



§ 7 
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie 
leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 

 
§ 8 

Bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyraŜonej na piśmie pod rygorem niewaŜności, 
Wykonawca nie moŜe dokonać przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 

 
§ 9 

Strony zgodnie stwierdzają, Ŝe świadczenia określone w mniejszej umowie wyczerpują 
całkowicie zobowiązania Zamawiającego na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonania 
niniejszej umowy. 

§ 10 
Sprawy sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd 
właściwy dla Zamawiającego. 

§ 11 
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z niniejszą umową Zamawiający będzie 
kierował na adres Wykonawcy podany w umowie, który jest adresem do doręczeń. 
Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o kaŜdej zmianie adresu.  
W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod adres wskazany w umowie ma 
skutek prawny. 
 

§ 12 
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy sprzedaŜy. 
 

 
§ 13 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy. 
 
 
            Zamawiający:        Wykonawca: 
  


