
Załącznik Nr 1 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

na wykonanie zamówienia „zaprojektuj - wybuduj”:  

 

„Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kosowo” 

 

 

Nazwa Wykonawcy 
 

 

Siedziba Wykonawcy 
 

 

Nr telefonu/faks 
 

 

nr NIP  

nr REGON  

 

 

Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie i na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym:  

 

1.  Za cenę: 

 

Cena wykonania zamówienia brutto ………………………………….. złotych 

 

(słownie: ………………………………………………………………………. złotych) 

 

 

Wartość podatku VAT   …………………………………..  złotych 

 

(słownie: ………………………………………………………………………. złotych  

 

2.  Gwarancja jakości: 

 

Długość okresu udzielonej gwarancji:   ……………….. miesięcy 

 



Oświadczam, że: 

a) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, a w szczególności z wymogami opisu 

przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń,  

b) uzyskałem przed złożeniem oferty niezbędne informacje służące prawidłowej wycenie 

przedmiotu zamówienia oraz wszelkie niezbędne informacje dotyczące ryzyka, trudności oraz 

wszelkich czynników mogących mieć wpływ na złożoną ofertę, 

c) uważam się związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,  

d) akceptuję dołączony do zapytania ofertowego projekt umowy, 

e) zamierzam powierzyć podwykonawcy następującą część zamówienia: 

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

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

 

 

Załącznikami do oferty są: 

 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

4. …………………………………… 

5. …………………………………… 

   

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

/podpis przedstawiciela Wykonawcy/ 

 

 

 

…………………………, dnia …………… 

           miejscowość 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

      pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

 

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 

 
 

Przedmiot 

zamówienia 

Zakres rzeczowy 

zamówienia 

Całkowita 

wartość 

brutto 

Data realizacji 

od - do 

Nazwa i adres 

Inwestora 

 

 

 

    

 

Do powyższego wykazu należy dołączyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 

 

 

 

……………………………………………… 

 /podpis przedstawiciela Wykonawcy/ 

 

 

 

…………………………, dnia …………… 

           miejscowość 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

      pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

 

 

WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

 

Imię i nazwisko Funkcja przy realizacji 

zamówienia 

Posiadane kwalifikacje zawodowe - 

zakres uprawnień 

  

  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

 /podpis przedstawiciela Wykonawcy/ 

 

 

 

 

…………………………, dnia …………… 

           miejscowość 
 

 

 



Załącznik Nr 4 

 

 

 

 

 

………………………………………  

        pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Składając ofertę na wykonanie zamówienia „zaprojektuj - wybuduj”: 

  

„Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kosowo” 

 

oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o 

których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 349 z poźn. zm.)  

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

/podpis przedstawiciela Wykonawcy/ 

 

 

 

 

…………………………, dnia …………… 

           miejscowość 

 

 
 



Załącznik Nr 5 

UMOWA (projekt) 

 

Zawarta w dniu .................. r.  w Gostyniu pomiędzy: 

 

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o., 63 - 800 Gostyń ul. Nad Kanią 

77 

reprezentowaną przez: 

..............................................  -  ....................................... 

 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 

a 

                                                           

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

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

reprezentowaną przez: 

..............................................  -  ....................................... 

 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

                       

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie kompletnej dokumentacji 

projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej 

w miejscowości Kosowo. 

2. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z: 

 a) programem funkcjonalno - użytkowym,  

b) opracowaną dokumentacją projektową, 

 c) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa budowlanego, 

 d) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm, 

 e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami, 

f) przedstawioną ofertą. 

 

§ 2 

Termin realizacji przedmiotu umowy:  

- termin rozpoczęcia - od dnia podpisania umowy, 

- termin zakończenia - 15 marzec 2018 r. 

 

§ 3 

Przedmiot umowy obejmuje: 

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, opracowanej na podstawie programu 

funkcjonalno - użytkowego, 

- uzyskanie opinii, decyzji i uzgodnień wymaganych do uzyskania decyzji o udzieleniu 

pozwolenia na budowę albo skutecznego zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie 

wymagających pozwolenia na budowę, 

- wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej oraz  

programu funkcjonalno - użytkowego. 

 



§ 4 

Za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości: 

........................... złotych 

(słownie: .............................................................................................................................. złotych) 

Cena powyższa uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT). 

 

§ 5 

1. Rozliczenie Wykonawcy nastąpi na podstawie dokonanego odbioru robót i wystawionej faktury 

za wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Podstawą wystawienia faktury będą dokumenty: 

- protokół odbioru robót budowlanych, 

- kosztorys różnicowy sporządzony na podstawie protokołu konieczności (w przypadku 

zmniejszenia lub zwiększenia zakresu świadczenia lub wykonania robót zamiennych),   

     podpisane przez strony umowy i  inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Faktura będzie płatna przelewem w terminie do 30 dni od potwierdzonego odbioru faktury, z 

k-ta Zamawiającego na k-to Wykonawcy. 

4. Wykonawca w przypadku opóźnień w zapłacie uprawniony jest do naliczania odsetek 

ustawowych. 

 

§ 6 

1. Wykonawca może powierzyć część zamówienia wskazaną w formularzu oferty 

Podwykonawcy. 

Wykonanie robót przez Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i 

zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty 

Podwykonawcy, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów kodeksu cywilnego. 

2. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą musi być zawarta zgodnie z przepisami 

kodeksu cywilnego.  

3. Umowa musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:  

a)  zakresu robót przewidzianego do wykonania,  

b)  terminów realizacji,  

c)  wynagrodzenia i terminów płatności,  

d)  rozwiązania umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy. 

4. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą. 

Kopia umowy zostanie dostarczona niezwłocznie po jej zawarciu. 

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. 

6. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości 

lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem 

zapłaty tego wynagrodzenia do Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kodeksu cywilnego 

i udokumentuje zasadność takiego żądania, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy 

kwotę będącą przedmiotem jego żądania.  

Zamawiający zwróci się również do Wykonawcy z zapytaniem o istnienie okoliczności 

wyłączających prawo Podwykonawcy do żądania wynagrodzenia. 

7. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy, na 

co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

 

 



§ 7 

Wykonawca ustanawia projektanta w osobie - ……............................ 

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie - .............................. 

Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie - .............................. 

 

§ 8 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy, która wynosi 

……  miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. 

2. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady 

na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

3. Okres rękojmi jest równy okresowi udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot umowy. 

 

§ 9 

Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących 

tytułów i w podanych wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości 

wynagrodzenia umownego, 

b) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia umownego, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % 

wynagrodzenia umownego. 

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego. 

 

§ 10 

1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z treścią tytułu XV kodeksu 

cywilnego.  

2. Oprócz wypadków tam wymienionych Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od 

umowy gdy: 

a) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

b) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni.  

 

§ 11 

1. Zmiany umowy mogą odbywać się na zasadach określonych w § 5 rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 106). 

2. Niezależnie od ust. 1 dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy 

w następujących przypadkach: 

a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację 

robót, 

b) wstrzymania prac z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,  

wskutek decyzji organów uprawnionych do: 

  - wydawania opinii, uzgodnień, decyzji, 

     - przerwania robót, 

c) wystąpienia w trakcie wykonywania robót kolizji sieci mediów lub innych przeszkód, które 

nie wynikają z projektu budowlanego. 

 



§ 12 

Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 13 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 14 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny 

właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 15 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

 

 

Wykonawca                     Zamawiający 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


