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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
.................................................  
              (pieczęć wykonawcy)  
 

 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  

POWYŻEJ 14.000 EURO I PONIŻEJ 200.000 EURO 

 

Dane dotyczące wykonawcy: 

Nazwa............................................................................................................................................ 

Siedziba......................................................................................................................................... 

Nr telefonu/faks............................................................................................................................. 

nr NIP............................................................................................................................................ 

nr REGON..................................................................................................................................... 

Dane dotyczące zamawiającego: 
Grójecki Ośrodek Sportu Mazowsze 
ul. Laskowa 17 
05-600 Grójec 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia: 
 
„Zakup i dostawa ciągnika wraz z spychaczem do śniegu i kosiarką do trawy” 

za kwotę: 

1. Ciągnik  
 
wartość netto .................................. zł 
 
(słownie: .....................................................................................................................................) 
 
kwota podatku VAT ............................. zł 
 
cena brutto ................................. zł 
 
(słownie ...................................................................................................................................)  
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2. Spychacz do śniegu 
 
wartość netto .................................. zł 
 
(słownie: .....................................................................................................................................) 
 
kwota podatku VAT ............................. zł 
 
cena brutto ................................. zł 
 
(słownie ...................................................................................................................................)  
 
3. Kosiarka do trawy 
 
wartość netto .................................. zł 
 
(słownie: .....................................................................................................................................) 
 
kwota podatku VAT ............................. zł 
 
cena brutto ................................. zł 
 
(słownie ...................................................................................................................................)  

 
Całość przedmiotu zamówienia brutto……………………………………………………… 
 
 
(słownie ...................................................................................................................................)  
 

Termin płatności: 14 dni 
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie: 

a) ciągnik: 7 dni od daty podpisania umowy 

b) spychacz do śniegu: 7 dni od daty podpisania umowy 

c) kosiarka do trawy: 4 miesiące od daty podpisania umowy 

-  Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i 
uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 
postępowania. 

- Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w projekcie umowy 
stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
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- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w 
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na 
warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

W przypadku składania oferty wspólnej*: 
 
Nazwisko, imię pełnomocnika .................................................................................................... 
 
Stanowisko pełnomocnika ...................................................... 
 
Telefon ....................................... , Fax. .......................................... 
 
 
Zakres udzielonego pełnomocnictwa w przypadku składania oferty wspólnej*: 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
 

 

 

 

_____________________________ 
(imię i nazwisko) 

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 
 

 
 

*- skreślić, gdy nie dotyczy oferty wspólnej  
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Załącznik do formularza ofertowego 

 

SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE CIĄGNIKA  
Parametry Wymagane  Oferowane 
Silnik  Turbo   
Moment obrotowy silnika 110-130Nm  
Napęd 4x4  
moc 49-53 KM  
Ilość cylindrów  4  
Silnik spełniający normę EURO 3  
Kabina  Komfortowa,  ogrzewana i 

klimatyzacją, dwudrzwiowa, z 
oświetleniem górnym min 2szt. 
z przodu i 2szt. z tyłu kabiny 
ciągnika 

 

Skrzynia biegów z liczbą 
przełożeń 

Min 4 zakresowa o 
przełożeniach 12p + 12t z 
rewersem 

 

WOM  Sprzęgło wałka WOM w 
oddzielnej dźwignie załączane 
mechanicznie 

 

Filtr powietrza Suchy z wymiennym wkładem  
Ramiona podnośnika  
przednie TUZ 

2szt. gniazd hydrauliki o 
udźwigu min 650kg, z 
możliwością regulacji 
ustawienia rozstawu 

 

Masa ciągnika Z kabiną nie większa niż 1450kg  
Ogumienie Garden  
Hydraulika zewnętrzna tylna 4 drogowa + 2 drogi połączone z 

przednimi gniazdami                  
( razem 6 drogowa) 

 

Dodatkowe wyposażenie Światło obrotowe, ostrzegawcze 
kogut,  

 

SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE  

dzielonego 50/50 spychacza do śniegu 
Wymagane Oferowane 

Guma w dolnej części 
zabezpieczona sprężynami 

 

Dzielony 50/50  
Szerokość robocza 1,60m – 
1,70m 

 

Sterowanie w pełni 
hydrauliczne tarczy tj. góra/ 
dół oraz lewą i prawą stroną 
tarczy z siedziska ciągnika 
przez kierowcę 

 

Masa pługa nie większa niż 
200kg 
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SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE  

kosiarki do trawy 
Wymagane Oferowane 

Napęd hydrauliczny  
Zawieszenie przedni TUZ 
ciągnika 

 

Źródło napędu hydraulika 
ciągnika 

 

Ilość wirników roboczych 
min. 3szt. 

 

Wysokość koszenia od 2 do 
10cm 

 

Masa nie większa niż 150kg  
Szerokość robocza do 1,45m  
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Załącznik nr 1a do SIWZ 

 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

w zakresie art. 24 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 26 ust. 2 d ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 
 
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.  

„Zakup i dostawa ciągnika wraz z spychaczem do śniegu i kosiarką do trawy” 
 

o ś w i a d c z a m/y, że: 
 

a) nie należę/my do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, ze zm.) * 
 

b) należę/my do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, ze zm.) i przedkładam listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.* 

 
*niepotrzebne skreślić 

 
 

          …………………………. 
                                                                                             Podpis osoby (osób) 
                                                                                     uprawnionej (uprawnionych) 
 

 
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            …………………………. 
                                                                                                   Podpis osoby (osób) 
                                                                                             uprawnionej (uprawnionych) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

 
Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 

 ustawy - prawo zamówień publicznych. 
 

 
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. 
„Zakup i dostawa ciągnika wraz z spychaczem do śniegu i kosiarką do trawy” 

 

 
Oświadczam, że: 
 
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie. 

3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                …………………………. 
                                                                               Podpis osoby (osób) 
                                                                            uprawnionej  (uprawnionych) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

 
OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP 
 
 
 
       Nazwa Wykonawcy: ...........................................................................................  

  

 

        Adres Wykonawcy: ............................................................................................ 

 

o ś w i a d c z a m/y, że: 
 
oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie / nas, jako wykonawcy,  
z powodu niespełnienia warunków określonych  w art. 24 ust. 1 i ust. 2 Prawa zamówień 
publicznych, według którego: 
 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując  
je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w 
sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w 
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia 
wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 

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 przez 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 przeciwko środowisku, 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 
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osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
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 
przeciwko środowisku, 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 przeciwko środowisku, 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 przeciwko środowisku, 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 będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 
przestępstwo,  
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) — przez okres 1 roku od dnia 
uprawomocnienia się wyroku; 

11)wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, 
członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z 
dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — przez 
okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.  
 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, 
którzy: 
12)wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi 
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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; 

13)nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania 
ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na 
przedłużenie okresu związania ofertą; 

14)złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania; 

15)nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
 
 
 
 
 

 
 
 

            …………………………. 
                                                                                                     Podpis osoby (osób) 
                                                                                            uprawnionej  (uprawnionych) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

UMOWA Nr  
 (projekt) 

 
zawarta w Grójcu  w dniu …………… 2014 roku pomiędzy Grójeckim Ośrodkiem Sportu 
Mazowsze , ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec , zwanym w dalszej części umowy 
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

 
Jerzego Bińkiewicza– Dyrektora GOS Mazowsze 
 
a 
 

Firmą - ………………………….. 

z siedzibą w ……………………………………… 

NIP ……………………., REGON …………………………….. 

reprezentowaną przez: 
 
1. ……………………………………… 

 
2. ……………………………………….. 
 

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”. 

 

§ 1 
1. Umowa niniejsza została zawarta na podstawie przeprowadzonego w dniu 

…………….2014 roku przetargu nieograniczonego i wyborze oferty Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia pod nazwą:  
„Zakup i dostawa ciągnika wraz z spychaczem do śniegu i kosiarką do trawy” 

 

Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa nowego ciągnika  wraz z spychaczem do śniegu 
i kosiarką do trawy o parametrach i wyposażeniu zgodnym z wymaganiami wskazanymi w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofercie Wykonawcy, tj.  
a) ciągnik  - 1 sztuka, marki ………………………………………, rok produkcji  
…………………. 

     b) spychacz do śniegu- 1 sztuka, rok produkcji………………………………………. 
     c) kosiarka do trawy- 1 sztuka, rok produkcji………………………………………. 

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony ciągnik wraz z spychaczem do śniegu i kosiarką do 
trawy spełniają wymagania zawarte w SIWZ i są  zgodne ze złożoną ofertą.  

 Dostarczony ciągnik wraz z spychaczem do śniegu i kosiarki do trawy posiadają 
następujące dokumenty: 

 świadectwo homologacji na terenie RP, 
 fabryczną instrukcję obsługi ciągnika w języku polskim wraz ze wszystkimi 
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dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji ciągnika rolniczego 
przez Zamawiającego, 

 protokoły wykonanych prób i badań laboratoryjnych jeśli były wykonywane, 
 atesty na wbudowane w pojeździe urządzenia, 
 zaświadczenie o posiadanym ograniczniku prędkości (jeśli nie ma w wyciągu ze 

świadectwa homologacji, 
 wykaz autoryzowanych stacji serwisowych, 
 katalog części zamiennych, 
 komplety kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta (ciągnik) 
 książkę serwisową w języku polskim, 
 gwarancję. 

 Wykonawca w ramach umowy dokona przeszkolenia operatorów pojazdu pod względem 
eksploatacyjnym oraz technicznym. 

§ 2 
Dostawa kompletnego przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 

a) ciągnik: 7 dni od daty podpisania umowy 

b) spychacz do śniegu: 7 dni od daty podpisania umowy 

c) kosiarka do trawy: 4 miesiące od daty podpisania umowy 

Miejsce dostawy: Grójecki Ośrodek Sportu Mazowsze, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec. 
Koszty dostawy ciągnika wraz z spychaczem do śniegu i kosiarką do trawy oraz 
odpowiedzialność za należyte przewiezienie pojazdów spoczywają na Wykonawcy.  
 

§ 3 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1. Zapewnienie odbioru dostarczonego przedmiotu zamówienia w terminach określonych 

w umowie. 
2. Zapłata umówionego wynagrodzenia. 

 
§ 4 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1. Wykonanie zobowiązania umowy z należytą starannością. 
2. Zapewnienie osób o odpowiednich kwalifikacjach zdolnych do wykonania przedmiotu 

umowy. 
3. Kompletne, rzetelne i terminowe wykonanie umowy. 
4. Pełna odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywania 

zobowiązań umowy przez osoby zatrudnione do wykonania przedmiotu umowy.  
 

§ 5 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie na podstawie oferty 

przedłożonej przez Wykonawcę, wybranej w drodze przetargu, w wysokości: 
………………….zł brutto (słownie: …………………złote ………/100), będącej 
integralną częścią umowy. 

2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy na podstawie doręczonej faktury 
przelewem na konto Wykonawcy na zasadach niżej wskazanych. 

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić kwotę wynagrodzenia na podstawie doręczonej, 
 prawidłowo opisanej faktury, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
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5. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie protokół odbioru bez uwag, 
podpisany przez strony umowy. Protokół odbioru potwierdzać będzie ilościowe wolne od 
wad zrealizowanie przedmiotu umowy. 

6. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot zamówienia jest: 
a. niezgodny z wymogami określonymi dla przedmiotu zamówienia lub jest 

niekompletny, 
b. posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, 

Zamawiający odmówi odbioru zamówionej dostawy sporządzając protokół zawierający 
przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy nowy termin dostawy wolnej od 
wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. 

7. W przypadku innych zastrzeżeń Zamawiającego, dotyczących dostawy Zamawiający 
wskaże w protokole odbioru przyczyny odmowy odbioru wraz z określeniem terminu 
dostarczenia przedmiotu zamówienia, nowego, wolnego od wad. 

8. Prawo własności pojazdu przechodzi na Zamawiającego w dniu podpisania przez 
Zamawiającego protokołu odbioru bez uwag. 
 

§ 6 
Strony ustalają następujące warunki gwarancji: 
1. Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę wynosi ….... miesięcy, bez limitu mtg, 

licząc od dnia odbioru bez uwag. 
2. Serwis gwarancyjny sprawowany będzie bezpośrednio przez Wykonawcę. 
3. Stacjonarny serwis Wykonawcy znajduje się w odległości …… km od Zamawiającego, tj. 

……………………………………………………………………………………………… 
4. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie serwisowe/naprawy nie będzie trwać dłużej jak 24 

godzin. 
5. W ramach wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 uwzględnia pierwszy oraz drugi 

przegląd gwarancyjny. 
  

§ 7 
1. Wykonawca stwierdza, że zapoznał się z dokumentacją przetargową i nie wnosi do niej 

żadnych zastrzeżeń oraz oświadcza, że przedmiot umowy został prawidłowo wyceniony 
z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych kosztów.  
 

§ 8 
Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które 
będą naliczane w następujących wysokościach. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

a. zwłoki w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia umownego określonego w §5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

b. zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia umownego określonego w §5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od 
dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego 
w §5 ust. 1, 

d. w przypadku, gdy przedmiot umowy lub część przedmiotu umowy realizowana jest 
ze środków kredytowych, a niedotrzymanie terminu wiąże się z dodatkowymi 
kosztami kredytu oprócz kar określonych wyżej Wykonawca ponosi dodatkowe 
koszty kredytu, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku: 
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a. za zawinioną zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia umownego określonego w §5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc 
od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony, 

b. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego w §5 ust. 1, 
z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.   

3 .   Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony zastrzegają sobie prawo do    
     dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 
Kodeksu  Cywilnego do wysokości poniesionej szkody. 
4. Ewentualne spowodowane przez siebie szkody Wykonawca usunie na własny koszt. 
 

§ 9 
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zakazuje istotnych 
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy.  

 
§ 10 

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej 
umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności. 

 
§ 11 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla 
GOS Mazowsze po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. 

 

§ 12 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 13 
Umowę niniejszą sporządzono w czterech równobrzmiących egzemplarzach na prawach 
oryginału, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
§ 14 

Integralną częścią niniejszej umowy jest: 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
2. Oferta Wykonawcy 
 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 


