
(pieczęć firmowa)

OFERTA 
Wykonanie prac restauratorskich klatki schodowej 005, 004, 102, Sali
konferencyjnej 101 , uruchomienie systemu p-poż w zakresie instalacji

hydrantowej” 

Nazwa wykonawcy:  …………………………………………………………………………...

Adres wykonawcy ……………………………………………………………………………...

Numer telefonu ………………………….… Numer faxu ….…………….….………………..

Adres e-mail …………………………………………………………………………………….

CENA OFERTY BRUTTO (zł) ..........….….………   w tym PODATEK VAT  (zł)…………..

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).) wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. POUCZENIE: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje 
danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawcy nie składa (należy 
usunąć lub przekreślić niniejsze oświadczenie).

…………………………                                                                  ……………………………………………………………..
(data)                                                                                                   (upoważniony przedstawiciel wykonawcy)



Umowa o roboty budowlane nr 

zawarta w dniu  ……….…. 2020r. pomiędzy Gminą Jastków, z siedzibą  21-002 Jastków, Panieńszczyzna, 
ul. Chmielowa 3,  reprezentowaną przez:  Wójt Gminy Jastków – Teresę Kot, przy kontrasygnacie 
Skarbnika Gminy – Małgorzaty Kamińskiej,  zwanego w dalszej części umowy "Zamawiającym", 
a
…………………………  prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod  nazwą
………………………………………….……… w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Umowę zawiera się z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

§1
1. Zamawiający  zamawia wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace restauratorskie 

klatki schodowej 005, 004, 102, Sali konferencyjnej 101 , uruchomienie systemu p-poż w zakresie 
instalacji hydrantowej.

2. Roboty budowlane Wykonawca wykona zgodnie z przepisami prawa, zaleceniami Lubelskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi oraz z 
należytą starannością.

§2
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 30 września 2020r.
 

§3
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi …………….zł  brutto w tym podatek VAT  
…..zł.

§4
1. Strony ustalają, że rozliczenie za przedmiot umowy  będzie  dokonane fakturą  po    
     wykonaniu odbioru końcowego, przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego  - faktura płatna w 
ciągu 30 dni  od  daty otrzymania. 
2. Najpóźniej w dniu zgłoszenia robót do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

a) atesty oraz świadectwa wbudowanych materiałów
b) oświadczenie Wykonawcy, że roboty określone w umowie zostały wykonane zgodnie z 

    umową i warunkami technicznymi wykonanych robót
c) dokument gwarancyjny

3. Podstawą odbioru robót jest spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 2.
4. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia    
    przez Wykonawcę.
5. Wynagrodzenie dla Wykonawcy płatne będzie przelewem  na konto wskazane na fakturze.
6. Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca może żądać odsetek ustawowych. 

§5
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 5 lat licząc od daty odbioru końcowego.
 2. Wady fizyczne ujawnione lub powstałe w czasie okresu gwarancyjnego stwierdzone protokolarnie 
      Wykonawca usunie na  własny koszt w terminie ustalonym w protokole komisji.
 3. W przypadku nie dotrzymania terminu usunięcia usterek w określonym czasie Zamawiający bez    
      uprzedzenia Wykonawcy zleca ich wykonanie na jego koszt.

§6
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie wykorzystując do tego materiały, które  

odpowiadają obowiązującym normom  i  posiadają odpowiednie atesty oraz zostały zatwierdzone 
przez Zamawiającego. Zgodnie z decyzjami Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków.

2. Wykonawca winien zapewnić potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz sprzęt wymagany 
do realizacji zamówienia.



§7
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  cywilnoprawną  wobec  osób  trzecich  za  ewentualne  skutki    
nieszczęśliwych  wypadków  zaistniałych  podczas  realizacji  zamówienia  i  zawinionych  z  jego  
powodu.

§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego określonego w § 3 umowy

b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 
za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu ustalonego w § 2

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 
    Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 umowy
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody.
4. Kary kumulują się. 

§9
1.   Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na   piśmie 
       pod rygorem nieważności.
2. Do umowy nie zostaną wprowadzone postanowienia niekorzystne dla Zamawiającego, chyba, że 
       konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili   
       zawarcia umowy.
3. Zamawiający może odstąpić 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.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca może żądać 
      wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
5. Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić gdy:

a) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął wykonania przedmiotu umowy i mimo 
wezwania przez Zamawiającego nie realizuje przedmiotu umowy

b) Wykonawca realizuje roboty wadliwie i niezgodnie z obowiązującymi normami oraz umową i nie 
reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące zmian sposobu wykonywania umowy

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć na w terminie 30 dni od powzięcia 
       wiedzy o okolicznościach będących podstawą odstąpienia.

§10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odnośne przepisy obowiązującego
prawa, m. in. Kodeks cywilny oraz ustawa Prawo budowlane.

§11
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2
egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


