
Nr sprawy:   A-381-4/17                                                                           Kraków,  dnia  7 lipca 2017 r. 

 

Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 tys. euro 

na wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany części ocieplenia budynku Państwowej Wyższej 

Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, Wydział Teatru Tańca w Bytomiu, zlokalizowanego przy 

ul. Piłsudskiego 24a w Bytomiu 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w 

Krakowie, ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków;  

dane kontaktowe: tel. +48 12-422-81-96;  fax +48 12-422-02-09;  

e-mail: sekretariat@pwst.krakow.pl   strona internetowa: www.pwst.krakow.pl 

Regon: 000275843, NIP: 675-00-07-593 

 

2. Wybór oferty nastąpi na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie 

przekracza równowartości kwoty 30 tys. euro.  

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:  

a) Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie remontu części izolacji termicznej ścian budynku  

Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, Wydział Teatru Tańca w Bytomiu, 

zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 24a w Bytomiu, polegającego na wymianie istniejącego 

ocieplenia ze styropianu elewacji północnej budynku i zastąpienia go niepalnym materiałem (wełną 

mineralną).  

b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zał. nr 1 (dokumentacja projektowa z przedmiarem 

robót). 

c) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszym zapytaniu 

ofertowym (dokumentacją projektową), obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami 

BHP, p.poż. oraz poleceniami upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego (w tym głównie 

inspektora nadzoru). 

d) Wykonawca musi zaoferować co najmniej 36 miesięczny okres gwarancyjny na wykonaną robotę 

budowlaną, liczony od daty odbioru. 

e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu 

przedmiotu zamówienia  zostaną odrzucone. 

f) Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

g) Wymagany termin wykonania zamówienia: od zawarcia umowy do 25 sierpnia 2017 r., przy czym 

podpisanie umowy planowane jest nie później niż 28 lipca 2017 r.   

 

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca 

złoży oświadczenie w formularzu oferty, przy czym w celu potwierdzenia spełnienia warunku 

określonego w ust. 4 pkt 2) przedstawi dokument (np. referencje) potwierdzający, iż w ciągu ostatnich 

3 lat wykonał roboty budowlane o podobnym zakresie za min. 100 000,00 zł brutto (za roboty o 

podobnym zakresie zostaną uznane roboty dotyczące wykonania ocieplenia ścian). 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy: 

a) wypełniony Formularz Oferty (wzór - zał. nr 2),  

b) uproszczony kosztorys wraz z zestawieniem materiałów, robocizny i sprzętu, 



c) dokument potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia,  

d) kopię uprawnień budowlanych kierownika robót wraz z aktualnym zaświadczeniem z PIIB. 

 

7. Osoby po stronie zamawiającego uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z 

wykonawcami: 

w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Franciszek Gałuszka  – e-mail: 

sekretariat@pwst.krakow.pl   tel. 12 422 81 96;   

w sprawach formalnych: Iwona Kołodziejczyk, tel. 12 422-18-55 wew. 17  

- od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 – 14.00.  

 

8. Opis sposobu przygotowywania ofert 

a) Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a kopie składanych 

wraz z ofertą dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem,  

b) Ofertę stanowi „Formularz oferty” – sporządzony wg zał. nr 2 wraz z wymaganymi dokumentami.  

c) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

d) Ofertę należy zamieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu z adresem zamawiającego 

oraz opisem OFERTA NA: wykonanie remontu części ocieplenia budynku PWST w Krakowie WTT w 

Bytomiu  oraz oznaczyć nazwą i adresem Wykonawcy. 

 

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:   

a) Oferty należy składać w sposób następujący: e-mailem na adres: zamowienia@pwst.krakow.pl, 

faksem na numer 12 422 02 09 lub w wersji papierowej na adres PWST: Kraków, ul. Straszewskiego 

21-22, Kancelaria p. 219  - w terminie do dnia  17 lipca 2017 r. do godz. 12.00. W przypadku wyboru 

oferty złożonej mailem lub faksem Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczy 

Zamawiającemu oryginał pisemnej oferty.  

b) Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.  

 

   10. Opis sposobu obliczenia ceny 

a) Cenę ryczałtową oferty należy podać w złotych polskich i wyliczyć na podstawie kosztorysu 

uproszczonego plus zestawienie materiałów dla całości zamówienia wraz z nośnikami cenotwórczymi 

stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysu, uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do jego 

wykonania, w tym koszty gwarancyjne, podatki oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca 

zamierza udzielić. Ewentualne braki w wycenach pozycji robót oraz materiałów w kosztorysie 

uproszczonym nie stanowią podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje się, że 

Wykonawca zobowiązał się wykonać wszystkie roboty wynikające z zapytania ofertowego wraz z 

przedmiarem w ryczałtowej cenie oferty. Kosztorysy uproszczone i zestawienia materiałów stanowią 

jedynie podstawę do rozliczenia ewentualnych robót zamiennych oraz oceny zgodności oferowanego 

przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 

b) Sumaryczna cena ryczałtowa wyliczona na podstawie kosztorysu uproszczonego Wykonawcy przy 

uwzględnieniu informacji podanych w zapytaniu ofertowym winna odpowiadać cenie podanej przez 

Wykonawcę w formularzu oferty. 

 

  11. Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej 

a) Zamawiający będzie oceniał oferty pod względem ich zgodności z wymaganiami określonymi w 

niniejszym zapytaniu. Zamawiający w trakcie badania i oceny ofert może zwracać się do 

Wykonawców o wyjaśnienia dotyczące treści ofert i uzupełnienie lub poprawienie dokumentów 

złożonych wraz z ofertą. Niezłożenie przez wykonawców wyjaśnień/nieuzupełnienie dokumentów 

może skutkować odrzuceniem oferty. 

b) Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto z formularza ofertowego  – za najkorzystniejszą 

zostanie  uznana oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania określone w nin. zapytaniu. 

c) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 

terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 



12. Zamawiający po wyborze oferty zawrze z wybranym wykonawcą umowę wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3  do niniejszego zaproszenia. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, w terminie do 

3 dni od otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty nie zawrze umowy, Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego w każdym czasie 

bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

Kraków, dnia  7 lipca 2017 r.                              Kanclerz PWST 

 

 

                                                                                   mgr Franciszek Gałuszka 

                                                                                                                              podpisał 

 

 

 

Załączniki: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: projekt wykonawczy, przedmiar robót - zał. nr 1.  

Wzór Formularza oferty - zał. nr 2 

Wzór umowy - zał. nr 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

                                                                           Oferta 

na wykonanie remontu części ocieplenia budynku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej  

im. L. Solskiego w Krakowie, Wydział Teatru Tańca w Bytomiu,  

zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 24 a w Bytomiu 

 

……………………....................................................................................................................................................... 
(Nazwa wykonawcy) 

 

....................................................................................................................................................................................... 
(kod, miejscowość, województwo) 

 

....................................................................................................................................................................................... 
(ulica, nr domu, nr lokalu) 

 

telefon: ................................................, fax ................................................, e-mail: ................................................. 

1. Po zapoznaniu się z zaproszeniem do składania ofert z dnia 7 lipca 2017 r. wraz z załącznikami 

(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dokumentacja projektowa z przedmiarem robót, projekt 

umowy) składam ofertę na warunkach przedłożonych przez Zamawiającego w wymienionych 

dokumentach. 

2. Oferuję  realizację przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową: 

 

NETTO: …………......… zł , słownie złotych:.…...............................………….................................................. 

 

BRUTTO: …………...… zł , słownie złotych:.…...............................…………..................................................  

 

w tym należny podatek VAT wg stawki  23 %, tj. ................................. zł 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w budynku Zamawiającego przy ul. 

Piłsudskiego 24 a w Bytomiu, zgodnie z dokumentacja projektową wraz z przedmiarem robót. 

4. Oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia w terminie:  od zawarcia umowy do 25 sierpnia 

2017 r.  

5. Oświadczam, iż akceptuję projekt umowy przedstawiony przez Zamawiającego i w przypadku 

udzielenia nam niniejszego zamówienia zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 

określonych w w/w projekcie. 

6. Na przedmiot niniejszego zamówienia udzielam: …..... miesięcznej gwarancji jakości licząc od daty 

protokolarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. 

7. Oświadczam, że spełniam warunki określone w zapytaniu ofertowym w zakresie: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

4) znajdowania  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

8. Załączniki:  

a) uproszczony kosztorys wraz z zestawieniem materiałów, robocizny i sprzętu, 

b) dokument potwierdzający, iż w ciągu ostatnich 3 lat wykonaliśmy roboty budowlane o podobnym 

zakresie za min. 100 000,00 zł brutto, 

c) kopia uprawnień budowlanych kierownika robót  wraz z aktualnym zaświadczeniem z PINB. 

 

 

.......................................................                                          ......................................................................... 
           (Miejscowość, data)                                                                                                           (Podpis i pieczęć imienna                                                                                          

                                                                                                                                             upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 

 



Zał. nr 3 

Wzór  

UMOWY nr PWST-A-.../17 

 

zawarta w dniu ………  2017 r.  w Krakowie pomiędzy:  

 

Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika  Solskiego w Krakowie z siedzibą przy ul. 

Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków, utworzoną zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 

października 1946 roku, posiadająca NIP: 675 00 07 593,  REGON: 000275843, reprezentowaną  przez: 

mgr Franciszka Gałuszkę – Kanclerza,  przy akceptacji finansowej mgr Barbary Sztraub – Kwestora,  

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

……………………………………., 

reprezentowanym przez……………………………………,  

zwanym  dalej  Wykonawcą,  

 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu części izolacji termicznej ścian budynku   

należącego do Zamawiającego, zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 24a w Bytomiu, będącego 

siedzibą Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu. 

2. Remont polegać będzie na wymianie istniejącego ocieplenia elewacji północnej budynku i zastąpienia 

go niepalnym materiałem (wełną mineralną), zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 7 lipca 2017 r., 

dokumentacją projektową wraz przedmiarem robót (zał. nr 1 do umowy) i ofertą Wykonawcy z dnia 

…... lipca 2017 r.,  stanowiącą zał. nr 2 do umowy. 

3. Wykonawca wykona powyższe prace siłami własnymi. 

 

§ 2  

1. Wykonawca wskazuje, że robotami kierować będzie  …………………………… 

2. Zamawiający wskazuje jako swojego przedstawiciela  w obiekcie podczas realizacji robót upoważnionego 

do odbioru zaawansowania prac, któremu należy przekazywać wszystkie sprawy dotyczące  

Zamawiającego ……………………….. 

§ 3 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce do wykonania robót budowlanych w dniu  ………. 2017 r.  

Termin przekazania przedmiotu umowy jest równocześnie terminem rozpoczęcia prac. 

2. Ustala się termin zakończenia prac na dzień:  nie później niż 25 sierpnia 2017 r., przy czym termin ten 

może zostać przedłużony w przypadku  wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, 

opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy terenu robót, wystąpienia niekorzystnych warunków 

atmosferycznych utrudniających prowadzenie robót lub innych nieprzewidzianych przyczyn. 

Przedłużenie terminu wykonania umowy wymaga pisemnego aneksu do umowy.                                                           

 

§ 4 

1. Odbioru całości prac dokonują upoważnieni przedstawiciele posiadający pełnomocnictwa do odbioru ze 

strony Zamawiającego, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty zakończenia  

całości prac, zgłoszonego na piśmie przez Wykonawcę.  

2. Z czynności odbioru Zamawiający sporządza protokół, który winien zawierać wszystkie uwagi i 

ustalenia poczynione w toku odbioru. 

3. Protokół odbioru podpisany przez Strony, o których mowa w punkcie 1, Zamawiający doręcza  

Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru robót przez 

Zamawiającego od Wykonawcy.  

4. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że 

przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub  niewłaściwego 

wykonania robót. 

5. Wykonawca ma obowiązek przedstawić i przekazać Zamawiającemu świadectwa i inne dokumenty 



stwierdzające jakość użytych materiałów i wyrobów, przed ich wbudowaniem, natomiast po wykonaniu 

zamówienia zgromadzić te dokumenty i przekazać je w komplecie wraz z pełną dokumentacją 

powykonawczą przedmiotu umowy. 

§ 5 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za prace określone w § 1 nin. umowy  wynosi  (zgodnie ofertą Wykonawcy) 

………………….zł netto (słownie złotych netto:……………………………);   

……………………zł brutto (słownie złotych brutto: …………………………..),  

w tym należny podatek VAT wg stawki 23%.  

2. Zamawiający jest płatnikiem VAT nr NIP:  675-00-07-593. 

3. Wykonawca jest płatnikiem  VAT nr NIP : …………………… 

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia  faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do 

odbioru faktur. 

5. Wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku robót niewykonywanych lub wykonania robót 

zamiennych. 

6. Ewentualne braki w wycenach pozycji robót oraz materiałów w kosztorysie uproszczonym stanowiącym 

załącznik do oferty Wykonawcy nie stanowią podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia i 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty wynikające z zapytania ofertowego z dnia 6 lipca 

2017 r. wraz z przedmiarem w ryczałtowej cenie określonej w ust. 1.  

 

§ 6 

Zamawiający udostępni Wykonawcy na czas realizacji robót punkt poboru wody i energii elektrycznej. Koszty 

zużytej energii elektrycznej oraz wody ponosi Zamawiający. 

 

§ 7 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram wykonywanych prac głośnych celem uniknięcia kolizji 

z sąsiadami/lokatorami.  

§ 8 

1. Należność za wykonane prace zostanie zapłacona przez Zamawiającego przelewem na konto 

Wykonawcy w banku ……………………… nr ……………………………….. w terminie do 14 dni od daty 

otrzymania  faktury VAT wystawionej po zakończeniu prac. 

2. Podstawą wystawienia faktury VAT jest odbiór prac przez Zamawiającego. 

3. Załącznikiem do protokołu odbioru końcowego prac jest dokumentacja, o której mowa w § 4 ust. 5 nin. 

umowy. Brak tych załączników wstrzymuje zapłatę faktury.  

  

                                                                                 § 9 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i trwałość wykonanych prac oraz przekazany mu 

przedmiot umowy. 

2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenie praw i szkody spowodowane osobom 

trzecim w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub ich 

zaniechaniem. 

3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności.  

4. W przypadku stwierdzenia nieterminowego lub niewłaściwego wykonywania prac objętych nin. umową 

przez Wykonawcę - Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy bez wyznaczania  

terminu dodatkowego  i  naliczyć kary umowne. 

5. W związku z odstąpieniem Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy – zastrzegają on  sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania.  

6. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie od umowy z jego winy. 

7. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie prac ustala się następujące kary umowne: 

a. za niedotrzymanie terminu zakończenia prac, określonego w § 4 nin. umowy Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

b. za zwłokę w usunięciu wad Wykonawca zapłaci karę  w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

za każdy dzień zwłoki, 

c. w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez 



Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie - Wykonawca zapłaci 10% wynagrodzenia 

umownego.          

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z winy  

Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, chyba że odstąpienie  Zamawiającego od 

umowy wynika z istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

umowy, bez prawa naliczania kary Zamawiającemu i dochodzenia odszkodowania z tytułu odstąpienia 

od umowy. 

9. Jeżeli naliczone przez Strony kary umowne nie pokryją poniesionej szkody - Stronom przysługuje prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych niezależnie od wykorzystania 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 10 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu  ……… miesięcy gwarancji jakości na cały  wykonany przedmiot 

umowy. Korzystanie przez Zamawiającego z gwarancji nie wyłącza i nie ogranicza  korzystania z rękojmi 

na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się  w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 

przedmiotu umowy lub od daty potwierdzenia usunięcia wad, w razie ich  stwierdzenia przy odbiorze 

końcowym przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz wady w robociźnie. 

3. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w 

terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady, chyba, że  Strony poczynią inne ustalenia 

w formie pisemnej. 

4. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na 

nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w 

którym wada była usuwana. 

§ 11 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego,  jeżeli wykonany przedmiot umowy ma 

wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, istniejące w 

czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w 

przedmiocie w chwili odbioru.  

3. Strony przyjmują, że uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasają zgodnie z ofertą po upływie ……… 

miesięcy licząc od daty protokolarnego, bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.  

4. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad 

nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi – Zamawiający może: 

a. żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, 

b. obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do  utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej, 

c. w przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający  bez dodatkowego wezwania 

może dokonać ich usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt. 

5. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nienadających się do 

usunięcia – Zamawiający może: 

a. jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem 

obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i 

technicznej, 

b. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – 

odstąpić od umowy  lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz  drugi, zachowując prawo    

domagania się od Wykonawcy   naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 

6. Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi  rozpoczyna się w stosunku do 

Wykonawcy w dniu zakończenia przez Zamawiającego   czynności odbioru przedmiotu umowy. Jeżeli 

Zamawiający  przed odbiorem przejął   przedmiot  umowy  do eksploatacji /użytkowania/    bieg terminu 



po upływie  którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w dniu przejęcia przedmiotu 

do   eksploatacji  /użytkowania/.    

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po  upływie terminów, o których 

mowa w ust.3 jeżeli reklamowali wadę przed upływem  tych terminów. W tym wypadku roszczenia 

Zamawiającego wygasają w ciągu roku od dnia ujawnienia wady. 

8. Jeżeli Zamawiający poniesie szkody w wyniku czynności podjętych przez Wykonawcę, względnie w 

wyniku zaniechania czynności przez Wykonawcę –  Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania 

do wysokości poniesionej szkody. 

§ 12 

Wszelkie zmiany treści nin. umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu do nin. umowy pod 

rygorem nieważności.  

§ 13 

W przypadku sporu strony ustalają, że rozstrzygał go będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.   

 

§ 14 

1. Zamówienia udzielono na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza 

równowartości kwoty 30 tys. euro. 

2. W sprawach nieuregulowanych nin. umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego  

i Prawa budowlanego. 

 

§ 15 

Umowa zostaje sporządzona w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

           

 

 

             Zamawiający:                                      Wykonawca:   

 

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

Zał. nr 1  - dokumentacja projektowa z przedmiarem  robót 

Zał. nr 2 - oferta Wykonawcy z dnia …..  2017  r. wraz z kosztorysem uproszczonym 

 

 


