
                                       

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
ZPU.271.4.2022 
Nazwa Postępowania: Rozwój przestrzeni publicznej w postaci obiektów sportowych i rekreacyjno – 
wypoczynkowych w centrum Ojrzenia – ponowne postępowanie 

Ojrzeń, dnia 19.05.2022 r. 

ZPU.271.4.2022 

Zamawiający: 

Gmina Ojrzeń 

ul. Ciechanowska 27 

06-456 Ojrzeń 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadzie 

dobrowolności w trybie zapytania ofertowego na: „Rozwój przestrzeni publicznej w postaci 

obiektów sportowych i rekreacyjno – wypoczynkowych w centrum Ojrzenia – ponowne 

postępowanie”. 

 

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA 

Działając na podstawie rozdziału VIII. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA 

OFERTOWEGO, Zapytania ofertowego z dnia 09 maja 2022 r. Zamawiający przekazuje 

poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1: 

„1. W związku z brakiem materiałowym  na rynku , czy Zamawiajcy gotowy jest 

rozważyć rezygnację  z wykonania bariery akustycznej ? Pozostałe elementy wymienione w 

zapytaniu bez zmian.” 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1: 
Zamawiający, mając na celu realizację przedmiotu zamówienia, wyraża taką zgodę, jednocześnie 
dokona odpowiednich zmian w treści zapytania, tak aby je dostosować do zmniejszonego zakresu. 
Ponadto podkreślić należy, że zmniejszenie zakresu zależy też od Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego, i Lokalnej Grupy Działania Północne Mazowsze. Zamawiający 
niezwłocznie dokona wszczęcia niezbędnych procedur, mających na celu dokonanie zmiany w 
umowie o dofinansowanie – jednak musi zawrzeć w umowie możliwość odstąpienia od niej w 
przypadku braku uzyskania zgody na zmniejszenie zakresu robót objętych operacją o ekran 
akustyczny.  

II. ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA 

Działając w oparciu o zapisy rozdziału XIX. POZOSTAŁE INFORMACJE  

Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ: 

Zmiana nr 1: W rozdziale III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, tabela w punkcie 1, 

otrzymuje poniższe brzmienie:  

Lp. Wyszczególnienie zakresu rzeczowego  
Jedn. 
Miary 

Ilość 
(liczba) 

1 2 3 4 

1 Dostawa i montaż urządzenia nr 1 kierownice komplet 1,00 

2 Dostawa i montaż urządzenia nr 2 Drabinka komplet 1,00 

3 Dostawa i montaż urządzenia nr 3 Steper komplet 1,00 

4 Dostawa i montaż urządzenia nr 4 Motyl komplet 1,00 

5 Dostawa i montaż urządzenia ławka z oparciem komplet 1,00 

6 Dostawa i montaż urządzenia kosze na śmieci komplet 1,00 

7 Dostawa i montaż urządzenia Stojak na rowery komplet 1,00 

8 Dostawa i montaż urządzenia Lampa solarna komplet 1,00 
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Zmiana nr 2: W rozdziale XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA 

OFERT: zmianie ulegają zapisy dot. terminu składania i otwarcia ofert: 

„1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego, Gminy Ojrzeń, sekretariat Urzędu 

Gminy Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27 w terminie do dnia 02.06.2022 r. do godziny 11:00.” 

„5. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 02.06.2022 r. o godz. 

11:15.” 

Zmiana nr 3: załącznik 1c do Zapytania ofertowego, przedmiar, otrzymuje brzmienie 

załącznika do niniejszych wyjaśnień. 

Zmiana nr 4: Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, formularz ofertowy wykonawcy 

otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszych wyjaśnień. 

Zmiana nr 5: Projekt umowy – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego otrzymuje 

brzmienie załącznika do niniejszych wyjaśnień. 

 

 

 

                      

(podpis kierownika Zamawiającego) 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego  
Zamawiający: 

                                                                                              Gmina Ojrzeń 

ul. Ciechanowska 27 

06-456 Ojrzeń 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

do zapytania ofertowego znak ZPU.271.4.2022 
Dane dotyczące Wykonawcy 

Pełna nazwa i adres wykonawcy  

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do 
kontaktów z Zamawiającym: imię i nazwisko 
oraz nr tel.  

 

NIP  

Nr REGON  

Telefon  

Adres e-mail   

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09 maja 2022 r., ze zmianą z dnia 19 maja 2022 r. na 
zadanie pn.:  
Rozwój przestrzeni publicznej w postaci obiektów sportowych i rekreacyjno – wypoczynkowych w 
centrum Ojrzenia – ponowne postępowanie ,oferuję realizację zamówienia zgodnie z wymogami, 
warunkami i terminami określonymi w zapytaniu ofertowym za cenę ryczałtowa: 

 Kwota Kwota słownie 

CENA OFEROWANA NETTO   

PODATEK VAT 23%   

CENA OFEROWANA BRUTTO   

Obliczenie ceny: 

Lp. Wyszczególnienie zakresu rzeczowego  
Jedn. 

Miary 

Ilość 

(liczba) 

Wartość 

zamówienia 

brutto 

w tym 

VAT*** 

Wartość 

netto 

1 2 3 4 5 6 7 

1** Dostawa i montaż urządzenia nr 1 
kierownice 

komplet 1,00 
   

2** Dostawa i montaż urządzenia nr 2 
Drabinka 

komplet 1,00 
   

3 Dostawa i montaż urządzenia nr 3 
Steper 

komplet 1,00 
   

4 Dostawa i montaż urządzenia nr 4 
Motyl 

komplet 1,00 
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5 Dostawa i montaż urządzenia ławka z 
oparciem 

komplet 1,00 
   

6 Dostawa i montaż urządzenia kosze 
na śmieci 

komplet 1,00 
   

7 Dostawa i montaż urządzenia Stojak 
na rowery 

komplet 1,00 
   

8 Dostawa i montaż urządzenia Lampa 
solarna 

komplet 1,00 
   

Cena oferty    

Deklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji na roboty budowlane będące 

przedmiotem zamówienia wynosi: (nie mniej niż 12 miesięcy, nie więcej niż 60 

miesięcy): ………………………………………………………… 
 

1. Oświadczamy, że: 

1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: 
 
……………………………………….. dni od daty podpisania umowy. Liczba dni musi zawierać się w 
przedziale od 60 dni (włącznie) do 120 dni (włącznie) 

2) Termin płatności faktury: 30 dni 
3) Firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym oraz 

dołączamy wymagane oświadczenia potwierdzające spełnienie tych warunków; 
2. Oświadczenia Wykonawcy: 

1) Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i  nie wnoszę do 
niego  zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty i 
zobowiązuję się spełnić wszystkie wymagania Zamawiającego wymienione w 
zapytaniu i we wszystkich załącznikach do niego. 

2) Oświadczam, że za związanego niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert. 

3) Oświadczam, że załączony do zapytania ofertowego projekt umowy został przeze 
mnie zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej 
oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

4) Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w 
zapytaniu ofertowym. 

5) Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z 
warunkami i wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do 
niego. 

3. Oferta została złożona na …………………ponumerowanych stronach.  
4. Do oferty dołączono następujące oświadczenia/dokumenty : 
.................................................................................................................................................... 

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

…….………………., dnia ……..…….……. r.  
(miejscowość) 

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

Podpis osób uprawnionych do składania 

świadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki   
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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 

Umowa ZPU.272.4.2022 

 

zawarta w Ojrzeniu w dniu ………………………...2022 r. pomiędzy: 

 

Gminą Ojrzeń z siedzibą ul Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń, NIP 566-187-43-65 

reprezentowaną przez  

1. Zdzisława Mierzejewskiego – Wójta Gminy Ojrzeń 

   przy kontrasygnacie 

2. Kamili Włodkowskiej  - Skarbnika Gminy 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a 

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

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

reprezentowaną przez: 

1. ……………………………………………………………….…………………………….… 

2. …………………………………………………………………….……………………….… 

zwaną dalej Wykonawcą 

o następującej treści: 

Umowa niniejsza zostaje zawarta z Wykonawcą wyłonionym zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, z późn.zm.), oraz 

Zarządzenia Nr 14/2021 Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 03 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia 

procedury udzielania zamówień, których wartość, bez podatku od towarów i usług, jest mniejsza 

niż kwota 130 000 złotych. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw i robót budowlanych, polegających na: 

„Rozwój przestrzeni publicznej w postaci obiektów sportowych i rekreacyjno – 

wypoczynkowych w centrum Ojrzenia.”. Obejmuje następujące elementy robót: 
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Lp. Wyszczególnienie zakresu rzeczowego  Jedn. Miary Ilość (liczba) 

1 2 3 4 

1 Dostawa i montaż urządzenia nr 1 kierownice komplet 1,00 

2 Dostawa i montaż urządzenia nr 2 Drabinka komplet 1,00 

3 Dostawa i montaż urządzenia nr 3 Steper komplet 1,00 

4 Dostawa i montaż urządzenia nr 4 Motyl komplet 1,00 

5 Dostawa i montaż urządzenia ławka z oparciem komplet 1,00 

6 Dostawa i montaż urządzenia kosze na śmieci komplet 1,00 

7 Dostawa i montaż urządzenia Stojak na rowery komplet 1,00 

8 Dostawa i montaż urządzenia Lampa solarna komplet 1,00 

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do zapytania ofertowego: 

Projekcie budowlanym (załącznik 1a), Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót (załącznik 1b) i przedmiarze robót (załącznik 1c). Przedmiot zamówienia obejmuje 

wszelkich prac niezbędnych do realizacji zamówienia, przewidzianych w niniejszym 

dokumencie i dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia. 

2. Wszędzie, gdzie w dokumentach wskazanych powyżej, zawarto sformułowania: „powinno”, 

„winno”, „należy” i podobne, należy to traktować jako wymóg bezwzględny, nie zaś 

zalecenie, czy wskazówkę. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym także:  

1. przedstawienie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie do obrotu i stosowania 

(atestów, aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności, protokołów badań 

itp.) w robotach budowlanych, materiałów użytych do wykonywania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz na dostarczone urządzenia, 

dołączenie przedmiotowych dokumentów do dokumentacji odbiorowej,  

2. po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż 

ewentualnych obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,  

4. Podstawowe wymagania dotyczące robót:  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone 

przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  

2. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia 

powinny być fabryczne nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym 

oraz jakościowo i gatunkowo wymaganiom określonym w SOPZ.  

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób nie powodujący uszkodzenia 

infrastruktury nadziemnej, podziemnej i mienia osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje 

się do naprawienia szkody wynikłej z tytułu wyrządzenia powyższych szkód. 

5. Dostawy i roboty budowlane, montażowe, należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami i na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) Zatrudnienie wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami i 
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odpowiedniej liczby sprzętu pozwalającego na prawidłowe i terminowe wykonanie robót 

budowlanych.  

b) Przyjęcie frontu robót i rozpoczęcie robót w terminie. 

c) Zagospodarowanie miejsca składowania oraz zapewnienie wody i energii w okresie 

realizacji robót na własny koszt; 

d) Utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, zabezpieczenie 

instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich 

zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. 

e) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w 

tym także ruchem pojazdów. 

f) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż 

i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót 

na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami. 

g) Realizację Przedmiotu Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z przekazanymi przez 

Zamawiającego dokumentami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami Prawa 

budowlanego oraz obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wynikającymi z 

obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Roboty budowlane muszą być 

wykonywane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej 

stosownym przepisom, normom, a także z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie 

realizacji Przedmiotu Umowy. 

h) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 

i) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. 

j) Stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania 

budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu 

umowy. 

k) Wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót 

podstawowych, w tym odpowiedniego zabezpieczenia urządzeń i obiektów sąsiednich przed 

zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

l) W przypadku korzystania z terenu nieruchomości sąsiednich wykonawca ma obowiązek 

doprowadzenia terenu po zrealizowaniu umowy do stanu nie gorszego niż przed wejściem 

na teren; wszelkie szkody powstałe na tych terenach będą pokrywane przez wykonawcę. 

m) Prowadzenie robót budowlanych w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego 

prowadzenia robót budowlanych  przez Wykonawcę nastąpi ww. uszkodzenie lub 

zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 

n) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z 

następujących ustaw: Ustawy: Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach. Powołane 

przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych 

zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

o) Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. 

p) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 
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terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na 

własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 

obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji. 

q) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt. 

r) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego 

przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz 

bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców. 

2. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, zlecić wykonania przedmiotu niniejszej 

umowy osobom trzecim, 

§ 3 

Odbiór robót 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy 

określony w § 1. 

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 7 

dni od daty pisemnego zawiadomienia go o zakończeniu dostaw i robót i powiadomi o tym 

Wykonawcę oraz innych uczestników odbioru. 

3. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy 

uznaje się datę wykonania, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

§ 4 

Wynagrodzenie i zasady płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają 

wynagrodzenie zasadniczo ryczałtowe, równe cenie ofertowej brutto przedstawionej w 

ofercie Wykonawcy, w wysokości:  

brutto ……………….zł, słownie: ………………………………………..  

w tym podatek VAT w wysokości 23 % co stanowi kwotę: ……………………………zł, 

 słownie: …………………………………………………………………………………. 

wartość robót bez podatku VAT (netto) wynosi: ………………………………………zł, 

 słownie: ……………………………………………………………………………….. zł 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, 

pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do 

żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie 

w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 kc. Strony 

niniejszej umowy nie mogą zmienić kwoty, o której mowa w ust. 1 poza okolicznościami 

przedstawionymi w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian w 

obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT. 

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w zapytaniu 

sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona Wykonawcy, będzie 

następujący: 

1. w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w ofercie nastąpi 

odliczenie wartości tego elementu, od ogólnej wartości przedmiotu umowy; 

2. w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w ofercie, 

obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia, przez 

Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót do 

wartości całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót 

i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposób 

wyliczenia byłby za bardzo niedokładny dopuszcza się także możliwość obliczenia 

niewykonanej części danego elementu na podstawie rynkowych cen materiałów, 

robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. 
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5. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi jednorazowo po zakończeniu 

robót, na podstawie faktury końcowej, zatwierdzonej przez Zamawiającego i wystawionej 

przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu końcowego odbioru robót. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego w terminie do 30 (słownie: 

trzydziestu) dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu przez 

Wykonawcę na Zamawiającego. 

7. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi 

dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto wskazane na fakturach. 

8. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki w 

usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury zostanie pomniejszona o 

wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone w § 7 umowy. 

9. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane 

przez Wykonawcę na fakturze.  

10. Prawa i obowiązki stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być 

przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.  

11. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do wystawiania 

faktur. 

§ 5 

Termin wykonania zamówienia i gwarancja 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się ……. dni od dnia podpisania umowy 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu ........ miesięcznej gwarancji na dostawy, materiały i 

wykonanie, która rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego robót. 

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji usterek Zamawiający poinformuje o tym 

Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia. 

4. W przypadku nieusunięcia usterek w wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 2 

Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie wskazanym przez zamawiającego, 

to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim 

przypadku koszty usuwania wad lub usterek będą pokrywane z zatrzymanej kwoty będącej 

zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

6. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu 

umowy istniejących w dacie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po 

odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po 

upływie równym okresowi na jaki została udzielona gwarancja przez Wykonawcę. 

7. wykryciu wady Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej 

ujawnienia. 

8. Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt, w ustalonym zgodnie z ust. 8 terminie 

nie dłuższym niż 30 dni, wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, 

jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem terminu rękojmi. 

9. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli 

Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi. 

Terminy usunięcia ujawnionych wad lub usterek będzie określał Zamawiający, biorąc pod uwagę 

niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując o nich Wykonawcę. 

§ 6 

Kary umowne 

1. Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 100 zł za każdy 

dzień zwłoki (termin zakończenia usługi określono w § 6 niniejszej umowy). 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego 

w § 5 ust 2. 
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3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego 

w § 5 ust 2. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 

faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

§ 7 

Zmiana umowy 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z zasadami 

określonymi w zapytaniu ofertowym. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym 

wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, 

nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec wykonawcy. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający 

nie uzyska zgody na zmniejszenie zakresu rzeczowego operacji w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (dotyczy rezygnacji z wykonania ekranu 

akustycznego). Zamawiający przekaże informację o odstąpieniu od umowy w terminie 7 dni 

od daty powzięcia takiej informacji o braku zgody na zmniejszenie zakresu rzeczowego 

operacji. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

6. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony 

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą 

przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§  9 

1. Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

otrzymuje Wykonawca, a trzy Zamawiający. 

2. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Projekt budowlany (załącznik 1a), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robót (załącznik 1b) i przedmiar robót (załącznik 1c)  

2) oferta Wykonawcy – załącznik nr 2. 
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