
 
 
 

Załącznik nr 3 
 
(Pieczęć Oferenta) 

 
WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA 

WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
 
NAZWA OFERENTA:.............................................................................................. 
ADRES:............................................................................................................... 
Przedmiot postępowania: wykonywanie remontu pok. 029 na parterze w Instytucie Metalurgii 
i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25. 
Tryb: przetarg nieograniczony 
l. WYKAZ OSÓB 
Ilość pracowników zatrudnionych w Firmie.............................................................. 
 
 

Imię i Nazwisko Kwalifikacje/ 
Nr uprawnień zawodowych i zakres 

Zakres wykonywanych czynności 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
Miejscowość, ............................... , dnia..............................2008.. r. 
 
 
 

......................................................................... 
podpis osoby/osób upoważnionej/ 
upoważnionych do reprezentowania oferenta 
 
 



 
Załącznik nr 4 

(Pieczęć Oferenta) 

 
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
NAZWA OFERENTA: ............................................................................................... 
ADRES:........................................................................................................... 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg 
nieograniczony na: wykonywanie remontu pok. 029 na parterze w Instytucie Metalurgii 
i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25. 
oświadczamy, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania 
zrealizowaliśmy następujące zamówienia o podobnym zakresie i charakterze: 
 

L.p Nazwa zleceniodawcy 
Opis przedmiotu 

zamówienia 

Wartość robót, za 
którą Oferent był 
odpowiedzialny 

[PLN] 

Okres 
realizacji Nr 

referencji 

1 2 3 5 6 7 

      

      

      

      

      

  RAZEM: 

x 
  

 
 
Miejscowość, ............................... , dnia..............................2008. r. 
 
 

................................................................ 
podpis osoby/osób upoważnionej/ 
upoważnionych do reprezentowania oferenta



Załącznik nr 5 
 
 
 
 
(Pieczęć Oferenta) 

 
DOKUMENT GWARANCYJNY 

 
Przedmiot postępowania: wykonywanie remontu pok. 029 na parterze w Instytucie Metalurgii 
i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25 
Tryb: przetarg nieograniczony 
NAZWA OFERENTA:......................................................................................................... 
ADRES:...........................................................................................................................................  
 
1. Okres gwarancyjny na całość zamówienia (materiały, robocizna) wynosi: 
 
..................................................................................................................................................................... 
2. Przeglądy gwarancyjne: 
 
wykonanych robót ...................................................................................................................... 
 
3. Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje: 
• Naprawę gwarancyjną tj. przywrócenie przedmiotowi utraconych wartości w terminie 
  ..................................................od daty zgłoszenia przez zamawiającego, 
• Zwrot kosztów takiej naprawy zrealizowanej przez zamawiającego w przypadku, gdy dwukrotnie 
bezskutecznie wzywał Oferenta do jej wykonania. 
• Wymiany wadliwego urządzenia (zespołu) na wolny od wad po bezskutecznych dwóch naprawach 
gwarancyjnych. 
4. Organizacja obsługi gwarancyjnej. 
Oferent świadczenia gwarancyjne realizować będzie: ................................................................................ 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
(należy wpisać osobiście lub za pomocą innych placówek serwisowych — nazwa, adres, telefon) 

 

5. Oferent oświadcza, że wszelkie czynności określone w pkt. 2 i 3 w terminie określonym w pkt. l 
niniejszego Dokumentu zobowiązuje się wykonać bezpłatnie. 

 
 
Miejscowość, ..............................., dnia ............................. 2008 r. 
 
 

............................................................... 
podpis osoby/osób upoważnionej/ 

upoważnionych do reprezentowania oferenta 
 
 



Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 
 
NAZWA OFERENTA: ……………………………………………………………………… 

ADRES:………………………………………………………………………………………. 

POWIAT:…………………………………WOJEWÓDZTWO ……………………………. 

TEL./FAX/ E-MAIL………………………………………………………………………….. 

NIP…………………………………. REGON:……………………………………………… 

BANK/ NR KONTA …………………………………………………………………………. 

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego: 

Instytut Metalurgii 
i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 
ul. Reymonta 25, 
30-059 Kraków 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: 
wykonanie remontu pok. 029 na parterze w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. 
A. Krupkowskiego PAN w Krakowie ul. Reymonta 25, oferuję realizację przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Cena netto: ....................................................................................................................PLN 
 
Cena brutto: ....................................................................................................................PLN 
 
Słownie: ....................................................................................................................................... 
Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości ..........% 
tj. ........................................................................ PLN 
Termin realizacji umowy: 30 dni od daty udzielenia zamówienia 
 
Okres udzielonej gwarancji wynosi 3 lata. 
 
 
 
 
 
Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2008 r. 
 

 

 

 …………………………………………. 
 podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 
 do reprezentowania oferenta



Jednocześnie oświadczamy, że: 
1. Wyrażam zgodę na okres płatności wystawionej przez siebie faktury – 21 dni od daty otrzymania 

faktury przez Zamawiającego 
2. oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do 

niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przegotowania oferty.  
3. oświadczamy, że oferta została sporządzona na podstawie, dokumentacji technicznej i przedmiaru robót, 

a oferowana cena obejmuje cały zakres robót objętych przedmiotem zamówienia, które wykonamy 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

4. oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, 

5. Oświadczam, iż upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby: 

Imię i nazwisko      Wzór podpisu 
…………………………………………………..           ........................................................... 
 
…………………………………………………...          .............................................................. 
 
..............................................................................           ................................................................. 

 
upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego(ych) dokumentu(ów) 
…………………………………………………………………...........................……które dołączamy do 
oferty. 

6. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na ograniczenie przez zamawiającego zakresu robót lub ich 
etapowaniu w zależności do posiadanych środków finansowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 …………………………………………. 
 podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 
 do reprezentowania oferenta 
 



7. załącznikami do niniejszej oferty są: 
 

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

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

3. .......................................................................................................................................... 

4. …………………………………………………………………………………………. 

5. ……………………………………………..…………………………………………… 

6. .......................................................................................................................................... 

7. …………………………………………………………………………………………. 

8. ……………………………………………..…………………………………………… 

9. .......................................................................................................................................... 

10. …………………………………………………………………………………………. 

11. .......................................................................................................................................... 

12. …………………………………………………………………………………………. 

13. .......................................................................................................................................... 

14. …………………………………………………………………………………………. 

15. …………………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2008 r. 

  
 
 …………………………………………. 
 podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 
 do reprezentowania oferenta 
 
 



Załącznik nr 2 
 
 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU z ART. 22 UST. 1 
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
NAZWA OFERENTA: …………………………………………………………....................... 
ADRES:…………………………………………………………………………........................ 
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na prace 
budowlane - wykonaniu remontu pok. 029 na parterze w Instytucie Metalurgii i Inżynierii 
Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25. 
oświadczam, że: 
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień;  
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 
zdolnych do wykonania zamówienia; 

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  
4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, który mówi iż:  
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została 
stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po 

ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z 
wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego;  

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na 
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.  
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:  
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu 

sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w 
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na 
podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;  
3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych 

warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3; 
4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania 

ofertą. 
Miejscowość, ……………………., dnia ……………….……2008 r. 

 ...........……………………………………. 
 podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 
 do reprezentowania oferenta  

(Pieczęć Oferenta) 



Załącznik nr 6 
Projekt UMOWY 

 
Zawarta w dniu ……….. w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy: 

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25. 

reprezentowanym przez: 

Dyrektor prof. dr hab. inż. Bogusław Major 

............................................. kontrasygnata finansowa  

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 
………………………………………………………………………………………………….. 
reprezentowanym przez 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………... 
zwanym dalej Wykonawcą, 
 
w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przetargu 
nieograniczonego nr PN-13-2008 została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na: wykonaniu 
remontu pok. 029 na parterze w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w 
Krakowie, ul. Reymonta 25. 
 

§ 2 
Zakres rzeczowy robót określa: opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia - stanowiącej integralną część umowy, szczegółowa oferta przetargowa 
Wykonawcy oraz kosztorysy ofertowe - stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  
 

§ 3 
1. Termin rozpoczęcia robót stanowiących przedmiot umowy ustala się na dzień: ……….., a 

termin zakończenia na dzień: ………………….. r. 
2.Wykonawca będzie wykonywał wszelkie prace związane z przedmiotem zamówienia siłami 
własnymi/ z udziałem podwykonawców.  

 
§ 4 

 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1.Przekazanie terenu /frontu/ robót w dniu …………………. 
2.Bezpłatne użyczenie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy. 
3.Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 
4.Przekazanie dwóch kompletów dokumentacji, z czego Wykonawca zwróci jeden komplet 

przy odbiorze końcowym. 
 

§ 5 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1.Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi 

przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ze wskazówkami 
Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, zgłoszenie 
wykonanych robót do odbioru wpisem do dziennika budowy. 



2.W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego w toku realizacji prac 
z winy Wykonawcy, naprawienie go i doprowadzenie do stanu poprzedniego. 

3.Prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p. poż i ochrony 
przed kradzieżą. 

4.Utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie 
go i przekazanie Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 

 
§ 6 

1.Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 i 2 Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie w wysokości: …………… złotych netto, plus podatek VAT – …… % 
w wysokości …………... Wynagrodzenie brutto za realizację przedmiotu umowy wynosi 
………………… (słownie: ……………………………….) 

2.Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP ............................. 
Zamawiający oświadcza, że posiada NIP 6750001857. 

 
§ 7 

1. Strony ustalają, że rozliczenie finansowe Wykonawcy za przedmiot umowy będzie 
jednorazowe, fakturą końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego 
przez nadzór obu stron. 

2. Strony uzgodniły, że należność za roboty będzie uregulowane w formie przelewu w terminie 
21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy w 
Banku:............................. . 

3. Jeżeli roboty były wykonywane przy udziale podwykonawców, należności będą realizowane 
pod warunkiem dołączenia do faktury oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu 
wynagrodzenia za prace przez niego wykonane, zgodnie z załącznikiem nr  7 do niniejszej 
umowy (§ 3 pkt 2). 

 
§ 8 

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych, 
jakości zatwierdzonej przez Zamawiającego. Zastosowane materiały winny posiadać 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa (w tym p. poż), atesty, być zgodne z kryteriami 
technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego 
wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami 
technicznymi. 

2.Dokumenty, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas 
końcowego odbioru przedmiotu umowy, a na każde żądanie Zamawiającego przekaże do 
wglądu. 

 
§ 9 

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest inspektor nadzoru: …………….. 
2. Ze strony Użytkownika: ............................................................................................ 
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy: ......................... 
 

§ 10 
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy 
2. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w 

dzienniku budowy; co najmniej na 3 dni przed terminem zakończenia prac określonym w §3 
ust. 1. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w 
terminie 2 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w 
dacie wpisu do dziennika budowy.  

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 3 dni od daty 
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

4. Zamawiający w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia dokona sprawdzenia ilości i jakości 
robót podlegających zakryciu. 



5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

    1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
    2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b)jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, 

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
przy odbiorze wad. 

7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru: dokumenty wymagane 
obowiązującym Prawem Budowlanym (wszystkie kopie uwierzytelnione przez kierownika 
budowy) ze szczególnym uwzględnieniem: 
 - certyfikaty i atesty na materiały; 
 - oświadczenie kierownika budowy. 

8. Zamawiający wyznaczy także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu 
gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu 
rękojmii.  

9. W przypadkach określonych w pkt 5.1 i pkt. 8 niniejszego paragrafu Wykonawca 
zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad 
oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako 
wadliwych.  

 
§ 11 

1.Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w § 1 i 2 wykonany zostanie dobrze 
jakościowo, zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami (normami) technicznymi 
wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub 
uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem. 

2.Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie roku, licząc od daty 
odbioru końcowego robót.  

3.Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty odbioru 
końcowego robót. Szczegółowe warunki gwarancji określa "Dokument gwarancyjny" 
stanowiący załącznik 5 do niniejszej umowy. 

4.Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad. 
5.W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się 

do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do 
utraconej wartości użytkowej, technicznej obiektu. 

6.Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

 
§ 12 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w 
formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę albo opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu 
wyznaczonego jako zakończenie robót określonego w § 3 ust. 1. 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji, rękojmi 
za wady w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień 
zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w 
wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1,  

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 



a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy /frontu robót/ w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki. 
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Zamawiającego w 
wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1. 

3.Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegają 
sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 
471 K. C. do wysokości poniesionej szkody. 

4.Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt. 
5. Przepisy dotyczące kar umownych określonych w § 12 ust. 1pkt 1a nie mają zastosowania w 
przypadku zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia na skutek czynników 
obiektywnych niezależnych od Wykonawcy, w szczególności złych warunków 
atmosferycznych. 
 

§ 13 
1.Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
a) 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 miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim przypadku nie ma zastosowania 
postanowienie § 12 ust.1pk 2) b), 

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia 

wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy, 
d) Wykonawca nie rozpoczął robót oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie, 
e) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż dwa 

tygodnie. 
2.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać 

uzasadnienie. 
§ 14 

1.Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, będą miały 
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 

2.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 
w postaci kolejnych aneksów, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany personelu Wykonawcy w przypadku 
nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierci, choroba pod warunkiem, że 
nowa osoba zaproponowana przez wykonawcę ma takie same kwalifikacje, jak osoba 
zaproponowana w ofercie. 

4.  Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku 
wystąpienia konieczności udzielenia wykonawcy robót dodatkowych w rozumieniu art. 67 
ust 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, 
niezbędnych do prawidłowego wykonania robót podstawowych, o czas niezbędny do 
wykonania robót dodatkowych.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia zakresu robót w przypadku zmniejszenia 
ilości środków finansowych przewidzianych na realizację zamówienia. 

6.Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

7.Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiającego oraz 1 
egz. dla Wykonawcy. 

 
WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
……………………………       ………………….. 



Załącznik do oferty 

 

 
  Załącznik nr 7 
 
 
 
 

 
WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ  WYKONANE 

PRZEZ PODWYKONAWCÓW 
 
NAZWA WYKONAWCY: …………………………………………………………. 

ADRES:………………………………………………………………………….  

Przedmiot postępowania: wykonanie remontu pok. 029 na parterze w Instytucie Metalurgii i 
Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25. 
Tryb: przetarg nieograniczony 
 
TABELA 1  Wykaz części zamówienia, które zostaną  wykonane przez podwykonawców wraz 
z odpowiadającym tym częściom wykazem podwykonawców 

 WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, 
 które zostaną  wykonane przez podwykonawców 

WYKAZ PODWYKONAWCÓW 
odpowiadający tym częściom  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

11   

12   

 

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2008 r. 

 

 …………………………………………. 
 podpis osoby/osób 
upoważnionej/upoważnionych 

 do reprezentowania Wykonawcy 
 

(Pieczęć Wykonawcy) 


