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Rozdział 1 - Instrukcja dla wykonawcy. 
 
Przygotowanie ofert 
1.1.  Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na  
         kwestie związane z przetargiem w/g kolejności ujętej w specyfikacji istotnych warunków  
         zamówienia. 
1.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.  
1.3.   Pożądane jest  aby wszystkie strony oferty  były kolejno ponumerowane. 
1.4. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu wykonawcy  
        oraz zawierać załączniki i oświadczenia, a także informacje żądane w specyfikacji istotnych 
        warunków zamówienia. 
1.5. Poprawki dokonywane  w ofercie  muszą być jednocześnie, czytelne i zrozumiałe oraz  
        parafowane przez osobę podpisującą całą ofertę. 
1.6. W przypadku wystąpienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich i omyłek  
         rachunkowych oraz innych omyłek Zamawiający dokona ich poprawy. 
1.7. Ofertę należy włożyć do koperty oznaczonej  następująco:  

           „Remont elewacji budynku Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim. 
          Nie otwierać przed 31.05.2016 r. godz. 11:30” 
 
1.8.Dane  ogólne:                                                                                                                                             
      a) nazwa i adres Zamawiającego:  
                                Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim 
                                21-560 Międzyrzec Podlaski 
                                ul. Warszawska 37 
                                pow. bialski  woj. lubelskie 
   tel. 83 371-78-07     fax 83 371-23-79 
                                 www.kultura.miedzyrzec.pl 
   e-mail:  kultura@miedzyrzec.pl 
      b) nazwa zadania:  

          Remont elewacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Mi ędzyrzecu Podlaskim 
 

1.9. Wykonawca  może  przed upływem terminu  do składania ofert zmienić lub wycofać  
           złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne  
           powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą  zostać   
         przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta powinna zostać   
         oznaczona  określeniami „ZMIANA”   lub   „WYCOFANIE”.  
1.10. Oferty złożone po terminie do składania ofert, zostaną zwrócone bez ich otwierania.  
1.11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie,  
         przed  upływem   terminu  do    składania   ofert  zmodyfikować  treść specyfikacji  
         istotnych warunków zamówienia i  przekazać niezwłocznie wszystkim wykonawcom,  
         którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia i zamieścić na stronie 
         internetowej na której zamieszczone jest ogłoszenie i SIWZ. Każda wprowadzona przez 
         Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
1.12. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji  
          treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na  
          wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu Zamawiający niezwłocznie  
           zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikacje istotnych  
          warunków zamówienia. 
 
2. Opis warunków w udziału w postępowaniu: 
     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do  
     wykonywania określonej działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia. 
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3. Kompletna oferta powinna zawierać: 
1)  Formularz oferty (zał. nr 1) 

    2)   Kosztorys ofertowy opracowany zgodnie ze wzorem stanowiącym (zał. nr 3) 
 
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania. 
Dokumenty dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
W przypadku, gdy kserokopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości 
Zamawiający ma prawo żądać oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, jeżeli nie można 
sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 

 
4. Wadium 
      Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium. 
 
5. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków. 
5.1. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców przeprowadzona będzie w oparciu 

o przedłożone dokumenty i oświadczenia opisane w rozdziale 1 pkt 3 specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia. 

5.2. Zamawiający zobowiązany jest wezwać wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty 
zawierające błędy do ich uzupełnienia, jak również złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych 
dokumentów w wyznaczonym przez siebie terminie. 

5.3.  Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  
           w niniejszej specyfikacji. 
 
6. Kryteria oceny ofert 
     Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
     Cena  brutto oferty   - waga  100 % 
 
     Punkty oblicza się wg wzoru: 
 
       cena najniższa 
         - - - - - - - - - - - - - - -  -   x     100    =  ilość   punktów  dla  danej   oferty 
       cena danej oferty 
Przy ocenie wysokości proponowanej  ceny Zamawiający zastrzega sobie prawo badania jej realności 
uwzględniając przepisy ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 
2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). 
 
7. Sposób obliczania  ( sporządzania ) ceny ofertowej. 
7.1.Cena ofertowa powinna obejmować całość prac związanych z wykonaniem przedmiotu  
      zamówienia: 

- roboty związane z przygotowaniem frontu budowy w tym utworzenie, utrzymanie i likwidację 
placu budowy, 

- zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania, 
- wykonanie podstawowych robót budowlanych, 
- wykonanie robót pomocniczych niezbędnych przy realizacji robót podstawowych, które 

wykonawca uzna za konieczne, 
- koszty związane z oznakowaniem robót na czas ich realizacji, 
- ewentualne koszty odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych za szkody powstałe 

w wyniku prowadzenia robót, 
7.2. Cena ofertowa  obliczona wg  w/w zasad powinna być podana w złotych polskich cyframi                    

i słownie. 
7.3. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia. 
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8. Składanie ofert. 
     Oferty należy składać w terminie do dnia  31.05.2016 r. do godz. 11:00 w „Administracja  
    MOK” Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim ul. Warszawska 37. 
 
9. Otwarcie ofert. 
9.1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2016 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego przy ulicy  
      przy ul. Warszawska 37 w pokoju „Dyrektor”. 
9.2.Otwarcie ofert jest jawne. 
 
10. Uprawnieni do udzielania informacji. 
10.1.Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Krzysztof Krawiec  tel. 83 372-62-16(18) 
         w godzinach 8:00 – 15:00 
10.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
         przekazują drogą pisemną, faksem na numer 83 371-23-79 lub e-mailem na adres:   
         kultura@miedzyrzec.pl.  
10.3.Zauważone ewentualne nieścisłości i błędy w specyfikacji oraz załączonej dokumentacji,  
        powinny być niezwłocznie zgłoszone przez wykonawców, celem umożliwienia innym  
        wykonawcom wprowadzenia wynikających z nich poprawek. 
 
Rozdział 2 -  Przedmiot  zamówienia i termin realizacji  
 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie remontu elewacji budynku Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Mi ędzyrzecu Podlaskim od strony południowo-wschodniej. 

 
Zakres robót obejmuje wykonanie robót budowlanych wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. Kolorystyka elewacji wg załącznika nr 4 
stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji. 
Do wykonania przedmiotu zamówienia należy stosować materiały i wyroby budowlane posiadające 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały  powinny mieć odpowiednie atesty 
i certyfikaty.  
 
Terminy  realizacji zadań przedmiotu zamówienia:  do dnia -   10 lipca 2016 r. 
 
Rozdział 3 - Warunki umowy. 
Istotne warunki umowy. 
1.  Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe po wykonaniu całości zadania. Ewentualne wynagrodzenie za roboty 
dodatkowe, zamienne, zwiększające lub zmniejszające zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia 
ustala się wg zasad określonych przy sporządzeniu kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik 
do oferty. 

2.  Termin płatności ustala się do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT. Za termin zapłaty ustala się 
dzień obciążenia rachunku dłużnika. 

3.  Wszelkie zmiany treści umowy w sprawie zamówienia publicznego wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

4.  Zakazuje się zmieniania postanowień zawartych w umowie oraz wprowadzania nowych 
postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu 
należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że 
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

5.  W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach i 
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w takim przypadku dostawca lub wykonawca może żądać  jedynie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu wykonania części umowy. 

6.  W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, wykonawca zobowiązany jest 
wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego. 

7.  Kary umowne:  
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne 
w wysokości określonej w § 11 umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 

10.Wykonawca udzieli 36-cio miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy 
11.Zawarcie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 
12.W przypadku nie podpisania umowy przez wykonawcę, którego oferta została wybrana w terminie  
     14 dni od dnia wyboru oferty, wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta spośród  
     pozostałych ofert uznanych za ważne 
 
Rozdział 4 – Załączniki :      załączniki od nr 1 do nr  4 
1) Formularz oferty – zał. nr 1 
2) Wzór umowy – zał. nr 2 
3) Kosztorys ofertowy – zał. nr 3 
4) Kolorystyka Elewacji – zał. nr 4 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 
(pieczątka nagłówkowa wykonawcy)   

 
        Załącznik nr 1 
 
 

OFERTA 
 
 

Miejski O środek Kultury w Mi ędzyrzecu Podlaskim 
ul. Warszawska 37 
21-560 Międzyrzec Podlaski 
         (Zamawiający) 

 
 

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

(pełna nazwa wykonawcy, adres siedziba) 
 
adres e-mail Wykonawcy: ……………………………………  
 

nr faks Wykonawcy: ……………………………………….. 

 Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu przetargowym na: 

    Remont elewacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Mi ędzyrzecu Podlaskim 
 
oferujemy wykonanie zamówienia: 

 

a)  za wartość netto (bez podatku VAT ):   ............................................................. zł. 
 

słownie złotych:................................................................................................................................. 
 
 
                         ....................................................................................................................... 
 
 
 b) za wartość brutto (z  podatkiem VAT – 23%)  ................................................. zł 
 
    słownie złotych:  ........................................................................................................................... 

                            
 

................................................................................................................................. 
 
   w terminie do dnia 10 lipca 2016 r. 
 
 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń. 

2. Oświadczamy, że akceptujemy termin wykonania przedmiotu zamówienia określony  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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3. Informujemy,  że   uważamy   się   za   związanych  niniejszą  ofertą  na  czas wskazany w 
specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. 

4. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach 
określonych w specyfikacji w terminie i miejscu podanym przez  Zamawiającego. 

5. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że  załączone do oferty dokumenty opisują 
stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert (art.297 kk). 

 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 
............................................................ 

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

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

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

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

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

                                                                                Podpisano 
 

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

                                                                                                                                (upoważniony przedstawiciel) 

 
 
 
 

…………….....dnia ............................. 
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Załącznik Nr 2 

Umowa  Nr   
 

zawarta w dniu ......................................w Międzyrzecu Podlaskim pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Kultury 
w Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 37 w którego imieniu 
występują  : 
Andrzej Marciniuk    - Dyrektor  
stroną zwaną  w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
a …………………………………………………………………………………………………………….. 
z siedzibą w .................................................................................................................................................. 
reprezentowanym przez : 
……………………………………………………………………………………………………………..  
stroną zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”   w wyniku przeprowadzonego uproszczonego 
postępowania przetargowego  z  dnia 23.05.2016 r. (Numer sprawy ZP 2/UP/2016) zostaje zawarta umowa 
o treści następującej: 

§ 1 
1.   Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji: 

         Remont elewacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Mi ędzyrzecu Podlaskim. 
2. Szczegółowy zakres robót ustala Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowiąca    
      załącznik  nr 1 i Oferta z dnia …………. jako  załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

§ 2 
Termin zakończenia robót: do dnia 10 lipca 2016 r. 

§ 3 
1.  Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto 

 w kwocie ……………… zł ( słownie złotych: ……………………………………………………) 
Powyższa kwota zawiera podatek VAT. Wynagrodzenie to nie ulegnie zmianie do końca trwania umowy 
w tym: 
a) realizacje przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy, 
b) oznakowanie, organizację, utrzymanie oraz likwidację placu budowy wraz z doprowadzeniem 

niezbędnych mediów potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 
§ 4 

1.  Zamawiający oświadcza, że posiada zabezpieczone środki płatnicze na finansowanie robót objętych   
 niniejszą umową. 

2.  Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada Nr identyfikacyjny 538-10-13- 
 515 oraz upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu  Zamawiającego. 

3.  Faktura za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wystawiona na Miejski Ośrodek Kultury w 
Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 37, 21-560 Międzyrzec Podlaski. 

§ 5 
1.  Strony postanawiają, że rozliczenie robót nastąpi po całkowitym wykonaniu przedmiotu  

  zamówienia na podstawie pozytywnego protokołu odbioru końcowego robót. 
2. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 14 dni od daty  
     zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru potwierdzonego  przez Inspektora Nadzoru. 
3. Zamawiający w terminie 14 dni powoła komisję odbiorową i przystąpi do odbioru końcowego  
     zadania. 
4.  Ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, Zamawiający będzie realizował przelewem  

 w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokółem odbioru  robót sporządzonym przez   
 Kierownika budowy i podpisanym przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

§ 6 
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego:  
1.  Zamawiający    może    odstąpić   od    umowy, jeżeli:  

1)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
2)  nastąpi upadłość Wykonawcy, 
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3)  Wykonawca przystąpi do rozwiązania firmy (z wyjątkiem dobrowolnej likwidacji w celu 
połączenia lub reorganizacji). 

2.  Odstąpienie od  umowy przez  Zamawiającego może nastąpić również, jeżeli Wykonawca: 
1)  zaniechał  realizacji  umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 21 dni, 
2)  bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do robót lub wstrzymał roboty i nie podjął ich w ciągu         

 14 dni od chwili otrzymania zlecenia od Zamawiającego, 
3)  jeżeli pomimo uprzedniego pisemnego (jednokrotnego) zastrzeżenia ze strony Zamawiającego   nie 

wykonuje robót zgodnie z umową lub uporczywie lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania 
umowne. 

§ 7  
Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę: 
1.  Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje umowy,  

  a w  szczególności, gdy : 
1)  nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty w ciągu 90 dni od terminu        

płatności ustalonego w umowie,  
2)  odmawia bez uzasadnienia  odbioru wykonanego zakresu robót, 
3)  zawiadamia Wykonawcę, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł pokryć 

zobowiązania.  
    W  wymienionych  wyżej  przypadkach  Wykonawca  będzie miał prawo do  zakończenia swoich  
     robót  przy  realizacji  umowy,  w terminie  14 dni po zawiadomieniu pisemnym  przez  
     Zamawiającego. 
2.  Odstąpienie od umowy należy uzasadnić pisemnie. Jest ono dopiero wtedy skuteczne, jeżeli   

Wykonawca wyznaczył Zamawiającemu stosowny termin do wypełnienia postanowień umowy 
 i poinformował go , że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi do umowy. 

3.  Po upływie 14 dni od wspomnianego zawiadomienia, Wykonawca winien możliwie najszybciej  
usunąć z placu budowy wszystkie urządzenia które były przez niego dostarczone. 

§ 8 
Funkcje kierownika budowy z ramienia Wykonawcy pełnić będzie ....................................................... 
.........................................................................uprawnienia budowlane.................................................... 
Funkcję inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego pełnić będzie ..................................................... 
.........................................................................uprawnienia budowlane.................................................... 

§ 9 
1.  Celem wyłączeniem odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu szkód 

powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w 
czasie realizacji robót, Wykonawca powinien zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczenia. 

2.  Ubezpieczeniu podlegają w szczególności : 
1)  roboty, urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem robót - od ognia, huraganu, 

powodzi i innych zdarzeń losowych,                                                                                      
     2) odpowiedzialność   cywilna  za   szkody  oraz  następstwa   nieszczęśliwych  wypadków   
         dotyczące  pracowników  i   osób  trzecich powstałe w związku  z  prowadzonymi robotami,  
         w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

3.  Koszt ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 
§ 10 

Realizacja robót winna rozpocząć się, być kontynuowana i zakończona zgodnie z terminami  
wynikającymi ze zlecenia wykonania robót przez Zamawiającego. 

§ 11 
Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar 
umownych, w następujących wypadkach i wysokościach: 
1.  Wykonawca  płaci  Zamawiającemu  kary umowne za: 

1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego za 
każdy dzień zwłoki, 

2) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie rękojmi w wysokości 1,0 % 
wynagrodzenia umownego za wadliwie wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki 
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  
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3) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia 
umownego za niezrealizowaną część robót. 

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za:  
1) spowodowanie przerwy lub zwłoki w wykonaniu robót  z przyczyn zależnych od Zamawiającego  

w wysokości  1,0 % wynagrodzenia określonego w umowie za każdy dzień zwłoki lub przerwy, 
2) z  tytułu  nieterminowej  zapłaty faktury  w wysokości odsetek ustawowych. 
3) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia 

umownego za niezrealizowaną część robót. 
§ 12 

1.  Wykonawca na wykonane roboty zobowiązuje się udzielić 36 miesięcznej gwarancji licząc od daty      
       odbioru robót. 
2.  Zamawiającemu przysługują dodatkowo uprawnienia z tytułu rękojmi za wady jeżeli są one 

następstwem okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca 
3.  Wykonawca  gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobre zgodnie ze specyfikacją istotnych  

  warunków zamówienia, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy  technicznej i innymi warunkami  
  umowy oraz, że nie posiadają one wad, które pomniejszają wartość robót  lub czynią obiekt  
  nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.    

4.  Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma  
 wady, zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie. 

5.  Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe w skutek 
rozwiązań których wprowadzania zażądał. 

6.  W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadających się  
     do usunięcia, Zamawiający może: 
1)  jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem -    

 obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej 
 i technicznej, 

2)  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem -    
 odstąpić od umowy. 

7.  Istnienie wady stwierdza się protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej  
 stwierdzenie należy zawiadomić Wykonawcę  na piśmie 7 dni prze dokonaniem oględzin, chyba że  
 strony umówią się inaczej. Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad, uwzględniając  
 możliwości techniczno organizacyjne Wykonawcy. Strony mogą uzgodnić, że wady usunie  
 Zamawiający w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt. Usuniecie wad winno być stwierdzone  
 protokolarnie. 

§ 13 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą umawiających się 
stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

§ 14 
W   sprawach    nieuregulowanych  w  umowie   mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu Cywilnego. 

§ 15 
Spory jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy Sąd. 

§ 16 
Integralną częścią umowy jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowiąca załącznik nr 1  
i Oferta stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy . 

§ 17 
Umowę niniejszą z załącznikami sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egz. po  2 egz. dla każdej ze stron. 
 
 
 
WYKONAWCA:                                                                           ZAMAWIAJĄCY: 
 
 


