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mować	okres	d

ust.1;		

o	w	ust.1	służ

zobowiązanie

ieczenia	na	k

wiązywania	o

dnia	po	daci

pieczenia	na	

zczególności	z

łatności	na	rz

lności	w	zwią

waranta,		

pierwsze	żąd

ci;		

ęczyciela)	do

zypadku	niep

rzed	upływem

alnych	sporó

konywana	z	z

bezpieczenia

zenia	przez	po

odstawowej w
szczędnościo

m;		

w	art.6b	ust.5	

rczości.		

one	przelewe

pieczenia	w	fo

ne	przez	Wyk

dłuższy	o	30	

żące	zabezpie

em	się	Wykon

kolejne	okresy

okresu	rękojm

e	umownej	o

cały	okres	rę

z	tytułu	kar	u

zecz	podwyko

ązku	ze	zmian

danie,		

	wypłaty	w	p

przedłużenia	

m	terminu	wa

ów	musi	być	s

zachowaniem

a	należytego	w

otrącanie	z	na

w Kiczorach  g
owo‐	kredyto

pkt.2	ustawy

em	na	ustalon

ormie	pieniąd

onawcę	w	inn

dni	od	umow

eczeniu	roszcz

nawcy	do	prz

y,	przy	czym	

mi	musi	obow

statniego	dni

ękojmi;		

umownych	i	o

onawców,		

ną	umowy	w	

pieniądzu	kwo

lub	niewnies

ażności,	o	któ

sąd	właściwy

m	ciągłości	zab

wykonania	um

ależności.		

gm. Lipnica W
owej,	z	tym	że

y	z	dnia	9	list

ny	z	Zamawia

dza	przyjmuj

nej	formie	ni

wnego	termin

zeń	z	tytułu	r

zedłużenia	

gwarancja	

wiązywać	dłuż

ia	obowiązyw

odsetek,	zwło

trakcie	jej	re

oty	z	zabezpi

sienia	noweg

órym	mowa	w

y	dla	siedziby

bezpieczenia

mowy	niż	okr

Wielka 
e	

topada	

ającym	

e	się	

ż	w	

nu	

rękojmi	

żej	o	15	

wania	

oki	w	

ealizacji	

ieczenia	

go	

w	pkt	2	

y	

a	i	bez	

reślona	w	



 
 
 

Wymi
14.	Jeżeli

w	przypa

dniu	pod

gwarancj

zamówie

	

§25	

1.	Zakazu

której	do

zamówie

2.	Ustalo

być	 czy	

Wykonaw

podanych

okoliczno

3.	Zmian

4.	 Niedo

wprowad

uwzględn

zastrzeże

1.	Strony

1)	Wyko

a)	zwłok

umowne

terminu	

b)	brak	z

0,1%	cen

podwyko

c)	nieterm

wysokoś

upływie	

d)	nieprz

roboty	bu

–	za	każd

iana nawierzc
i	zabezpiecze

adku	wydłuż

dpisania	anek

ję	 (poręczen

enia.		

uje	się	istotn

okonano	wyb

eń	publicznyc

ony	zakres	zm

też	 będą	 o

wca	 występu

h	 w	 zdaniu	

ości	dla	doko

a	postanowie

opuszczalna	 j

dzenie	 nowy

nieniu	 należa

eniem	§2	ust

y	postanawiaj

nawca	płaci	Z

kę	w	wykonan

ej	brutto,	okre

ustalonego	w

zapłaty	wyna

ny	umownej	b

onawcę;		

minową	zapł

ści	0,1%	wart

terminu	wym

zedłożenie	do

udowlane,	lu

dy	nieprzedło

chni boiska sp
enie	należyte

enia	terminu

ksu	zobowiąz

nie)	 na	 przed

ych	zmian	po

boru	Wykonaw

ch.		

mian,	o	któryc

one	 wprowad

ujący	 do	 Zam

pierwszym	

onania	danej	z

eń	zawartej	u

est	 jednak	 p

ych	 postanow

ałoby	 zmien

.3,	§3	ust.5,	§

ją,	że	zapłacą

Zamawiające

niu	określone

eślonej	w	§3	u

w	§2	ust.1;		

grodzenia	na

brutto	określ

łatę	wynagro

tości	tego	wyn

magalności	za

o	zaakceptow

ub	projektu	je

ożony	projekt

portowego pr
go	wykonani

u	realizacji	um

zany	 jest	prz

dłużony	 okre

Zm

ostanowień	n

wcy,	z	zastrz

ch	mowa	w	§

dzane	 autom

mawiającego	

podstaw,	 zo

zmiany	umow

umowy	wyma

pod	 rygorem

wień	 do	 um

ić	 treść	 ofer

8	ust.3,	§13	u

K

ą	kary	umown

mu	kary	umo

ego	w	umowi

ust.2,	za	każd

ależnego	podw

onej	w	§3	ust

dzenia	należn

nagrodzenia	

apłaty,	do	dni

wania	projekt

ej	zmiany	w	w

t	umowy;		

rzy szkole Po
ia	umowy	zo

mowy,	o	który

zedłożyć	anek

es	 pod	 rygor

miany	umow

niniejszej	um

eżeniem	§2	u

§§2	ust.3,	§3	

matycznie	 po

	 o	 zmianę	 u

obowiązany	

wy.		

aga	formy	pis

m	 nieważnośc

mowy	 niekor

rty,	 na	 podst

ust.5	i	art.144

Kary	umown

§26	

ne:		

owne	za:		

ie	przedmiotu

dy	dzień	zwło

wykonawcom

t.2	–	za	każde

nego	podwyk

za	każdy	dzie

ia	jego	zapłat

tu	umowy	o	p

wysokości	0,1

odstawowej w
stało	wniesio

ym	mowa	w	

ks	do	gwaran

rem	 odmowy

wy	

mowy	w	stosu

ust.3,	§3	ust.5

ust.5,	§8	ust

o	 zaistnieniu

umowy	 z	 po

jest	 złożyć	

semnej	pod	ry

ci,	 zmiana	 po

zystnych	 dla

tawie	 której	

4	ustawy	–	Pr

ne	

u	zamówienia

oki	liczonej	od

m	lub	dalszym

ego	podwyko

konawcom	lu

eń	zwłoki	licz

ty	–	każdej	ni

podwykonaw

1%	ceny	umo

w Kiczorach  g
one	w	innej	f

§2	ust.1,	Wyk

ncji	 (poręcze

y	 przedłużen

unku	do	treśc

5,	§8	ust.3	i	ar

.3	i	§13	ust.5

u	 okolicznośc

owołaniem	 si

w	 formie	 pi

ygorem	niew

ostanowień	 z

a	 Zamawiają

dokonano	 w

rawo	zamówi

a	w	wysokośc

d	następne‐g

m	podwykona

onawcę	lub	da

ub	dalszym	po

zonej	od	nast

eterminowej

stwo,	której	p

wnej	brutto,	

gm. Lipnica W
formie	niż	pie

konawca	najp

enia)	 lub	wni

nia	 terminu	

ci	oferty,	na	p

rt.144	ustawy

5	nie	oznacza

ci	 w	 nich	 o

ię	 na	 którąk

isemnej	 uza

ważności.		

zawartej	 um

ącego,	 jeżeli	

wyboru	 Wyko

ień	publiczny

ci	0,5%	ceny	

go	dnia	po	upł

awcom	w	wy

alszego	

odwykonawc

tępnego	dnia

j	należności;		

przedmiotem

określonej	w

Wielka 
eniądz,	to	

później	w	

eść	nową	

realizacji	

podstawie	

y	–	Prawo	

a,	że	mogą	

opisanych.	

kolwiek	 z	

sadnienie	

owy	 oraz	

przy	 ich	

onawcy,	 z	

ych.		

ływie	

ysokości	

com	w	

po	

m	są	

w	§3	ust.2	



 
 
 

Wymi
e)	nieprz

przedmio

brutto,	o

f)	brak	zm

§9	ust.1	p

g)	za	opó

ust.2	pkt

terminu	

h)	za	zwł

50,00	zł	z

i)	z	tytułu

umowy	o

niezatrud

j)	za	zwło

zwłoki	li

k)	nieprz

dokumen

l)	za	zwło

ceny	umo

następne

m)	za	od

brutto,	o

2)	Zamaw

Zamawia

wyjątkie

2.	Jeżeli	W

kara	umo

budowla

umową.		

3.	Wykon

wynagro

4.	Zamaw

wynagro

5.	Strony

rzeczywi

6.	Odstąp

	

iana nawierzc
zedłożenie	po

otem	są	robo

kreślonej	w	§

miany	umow

pkt	4	lub	§10

óźnienie	w	do

t	1,	w	wysoko

tam	określon

łokę	w	dostar

za	każdy	dzie

u	niespełnien

o	pracę,	osób	

dnienia	osob

okę	w	przedł

czonej	od	nas

zedstawienia	

ntów,		

okę	w	usunię

ownej	brutto

ego	dnia	po	u

stąpienie	od	

kreślonej	w	§

wiający	zapła

ającego	w	wy

m	przypadku

Wykonawca	w

owna,	o	które

anych,	chyba	ż

nawca	wyraż

odzenia.		

wiający	ma	pr

odzenia.		

y	zastrzegają	

iście	poniesio

pienie	od	um

chni boiska sp
oświadczonej

oty	budowlan

§3	ust.2	–	za	k

wy	o	podwyko

0	ust.4	w	wys

ostarczeniu	Z

ości	50,00	zł	z

nego;		

rczeniu	Zama

eń	zwłoki	licz

nia	przez	Wyk

wskazanych

y	na	podstaw

łożeniu	dowo

stępnego	dni

	dokumentów

ęciu	wad	stwi

o,	określonej	w

upływie	termi

umowy	z	prz

§3	ust.2	ninie

aci	Wykonaw

ysokości	10%

u	określonego

wykona	prze

ej	mowa	w	us

że	roboty	te	n

a	zgodę	na	po

rawo	potrącić

sobie	prawo	

onej	szkody.		

owy	nie	pozb

portowego pr
j	za	zgodność

ne,	dostawy	lu

każdą	nieprz

onawstwo	w	z

okości	0,1%	

Zamawiającem

za	każdy	dzie

awiającemu	k

zonej	od	nast

konawcę	lub	

	w	§14	ust.1	

wie	umowy	o	

odów,	o	który

a	po	upływie

w,	o	których	m

ierdzonych	p

w	§3	ust.2	nin

inu	określone

zyczyn	zależn

ejszej	umowy

wcy	karę	umow

	ceny	umown

o	w	art.145	P

dmiot	umow

st.1	pkt	1	lit.	a

nie	zostaną	o

otrącenie	prz

ć	naliczone	W

do	dochodze

bawia	Zamaw

rzy szkole Po
ć	z	oryginałem

ub	usługi,	lub

edłożoną	kop

zakresie	term

ceny	umown

mu	oświadcze

eń	opóźnienia

kosztorysu,	o

tępnego	dnia	

podwykonaw

w	wysokości

pracę;		

ych	mowa	w	§

e	terminu	tam

mowa	w	§17	

rzy	odbiorze

niejszej	umow

ego	przez	Zam

nych	od	Wyko

y.		

wną	za	odstą

nej	brutto,	ok

Prawa	zamów

wy	po	termini

a	będzie	nalic

odebrane	lub	

zez	Zamawiaj

Wykonawcy	k

enia	odszkodo

wiającego	pra

	

	

odstawowej w
m	kopii	umow

b	jej	zmiany	w

pię	umowy;	

minu	zapłaty	w

nej	brutto,	okr

enia	Kierown

a	liczonego	od

	którym	mow

po	upływie	t

wcę	wymogu

i	500,00	zł	za

§14	ust.4	w	w

m	określonego

ust.2,	w	wys

e	lub	w	okresi

wy,	za	każdy	

mawiającego

onawcy	w	wy

ąpienie	od	um

kreślonej	w	§

wień	publiczn

e	określonym

czana	włączn

zostały	wyko

jącego	kar	um

kary	umowne

owania	uzup

awa	dochodze

w Kiczorach  g
wy	o	podwyk

w	wysokości	0

wynagrodzen

reślonej	w	§3

nika	budowy,	

d	następnego

wa	w	§5	ust.2

erminu	tam	o

	zatrudnienia

każdorazow

wysokości	50,

o;		

okości	500,00

ie	gwarancji	w

dzień	zwłoki

	na	usunięcie

ysokości	10%

mowy	z	przycz

3	ust.2	niniej

ych.		

m	w	§2	ust.1	n

nie	do	dnia	od

onane	nie‐zgo

mownych	z	na

e	wraz	z	odset

ełniającego	d

enia	kar	umow

gm. Lipnica W
konawstwo,	k

0,1%	ceny	um

nia,	o	którym

3	ust.2;		

,	o	którym	mo

o	dnia	po	upły

2	pkt	2,	w	wys

określonego;

a	na	podstaw

we	stwierdzen

,00	zł	za	każd

0	zł	za	brak	k

w	wysokości	

i	liczonej	od	

e	wad;		

%	ceny	umow

zyn	zależnyc

jszej	umowy,	

niniejszej	um

dbioru	robót	

odnie	z	niniej

ależnego	mu	

tkami	z	

do	wysokości

wnych.		

Wielka 
której	

mownej	

m	mowa	w	

owa	w	§5	

ywie	

sokości	

		

wie	

nie	

dy	dzień	

każdego	z	

0,1%	

nej	

h	od	

za	

mowy,	

jszą	

	



 
 
 

Wymi

1.	 Poza	

odstąpie

1)	 wyst

publiczny

umowy	

Wykonaw

2)	 zaszła

podwyko

3)	 zaszła

których	m

4)	 Wyko

wyznacz

umowy	d

5)	Wyko

na	teryto

6)	Wyko

prawdop

terminu	

umowy;	

7)	Wyko

8)	kary	u

ust.2.		

2.	Zamaw

powzięci

3.	 Zama

zamówie

4.	 Wyko

cywilnym

5.	 Odstą

oświadcz

6.	W	wyp

szczegóło

1)	 w	 ter

sporządz

2)	Wyko

która	ods

iana nawierzc

przypadkam

nia	od	umow

ąpi	 istotna	

ym,	czego	ni

w	 terminie	

wca	może	żąd

a	 koniecznoś

onawcy,	o	któ

a	koniecznoś

mowa	w	§18	

onawca	 wyk

enia	 mu	 prz

dalej	wykonu

nawca	stosuj

orium	Polski;

nawca	opóźn

podobne,	 żeb

dodatkoweg

	

nawca	przerw

umowne	nale

wiający	może

ia	wiadomośc

wiający	 moż

eń	publicznyc

onawcy	 przy

m.		

ąpienie	 od	 u

zenia	i	powin

padku	odstąp

owe:		

rminie	 do	 7

zi	szczegółow

nawca	zabez

stąpiła	od	um

chni boiska sp
Odst

mi	 określony

wy,	jeżeli:		

zmiana	 oko

e	można	było

30	 dni	 od	

dać	jedynie	w

ć	wielokrotn

órych	mowa	w

ć	dokonania	

ust.1	na	sum

konuje	 przed

zez	 Zamawiaj

uje	go	wadliw

je	materiały	

		

nia	się	z	rozp

by	 zdołał	 je	

go	 od	 umowy

wał	realizację

eżne	Zamawia

e	odstąpić	od	

ci	o	tych	okol

że	 rozwiązać

ch.	Przepis	us

ysługuje	 praw

umowy	 powi

nno	zawierać	

pienia	od	um

	 dni	 od	 dat

wy	protokół	in

pieczy	przerw

mowy;		

portowego pr
tąpienie	od	u

ymi	 w	 Kode

oliczności	 po

o	przewidzie

powzięcia	

wynagrodzen

nego	dokonyw

w	§18	ust.1;	

bezpośredni

mę	większą	niż

dmiot	 umow

jącego	 na	 pi

wie;		

nie	posiadają

oczęciem	lub

ukończyć	 w	

y	 odstąpić	 je

ę	zamówienia

ającemu	wyn

umowy	w	pr

licznościach.	

ć	 umowę	 w	

st.6	stosuje	si

wo	 odstąpien

inno	 nastąpi

uzasadnienie

mowy	Wykona

ty	 odstąpieni

nwentaryzacj

wane	roboty	

rzy szkole Po
umowy	i	roz

§27	

eksie	 cywiln

owodująca,	 ż

ć	w	chwili	za

wiadomości	

ia	należnego	

wania	 bezpo

ich	 zapłat	po

ż	5%	ceny	um

wy	 w	 sposób

iśmie	 termin

ące	odpowied

b	zakończeni

czasie	 umów

eszcze	 przed	

a	i	przerwa	tr

niosą	więcej	n

rzypadkach	o

	

w	 przypadkac

ię	odpowiedn

nia	 od	 umow

ić	 w	 formie	

e.		

awcę	oraz	Za

ia	 od	 umow

ji	robót	w	tok

w	zakresie	o

odstawowej w
związanie	um

nym	 Zamaw

że	 wykonan

awarcia	umow

o	 tych	 oko

mu	z	tytułu	w

średniej	 zapł

odwykonawc

mownej	brutt

b	 wadliwy	 l

nu	 do	 zmiany

dnich	atestów

em	przedmio

wionym,	 Zam

upływem	 te

rwa	dłużej	ni

niż	20%	ceny

opisanych	w	u

ch	 określony

nio.		

wy	 w	 przyp

pisemnej	 p

amawiającego

wy	 Wykonaw

ku	według	sta

obustronnie	u

w Kiczorach  g
mowy	

wiającemu	 pr

ie	 umowy	 n

wy	Zamawiaj

olicznościach

wykonania	cz

łaty	 podwyk

y	 lub	dalszem

to,	określonej

ub	 sprzeczn

y	 sposobu	 w

w	i	nie	dopus

otu	umowy	ta

mawiający	 m

erminu	 do	 w

iż	7	dni;		

y	umownej	br

ust.1	pkt.2‐8,

ych	 w	 art.14

padkach	 okre

od	 rygorem	

o	obciążają	n

ca,	 przy	 udz

anu	na	dzień	

uzgodnionym

gm. Lipnica W

rzysługuje	 p

nie	 leży	 w	

jący	może	od

h;	 w	 takim	

zęści	umowy

konawcy	 lub	

mu	podwyko

j	w	§3	ust.2;		

ny	 z	 umową

wykonania	 pr

szczone	do	st

ak	dalece,	że	

może	 bez	 wyz

wykonania	 pr

rutto,	określo

,	w	terminie	

45a	 ustawy	

eślonych	 w	

nieważnośc

następujące	o

ziale	 Zamaw

odstąpienia;

m	na	koszt	tej	

Wielka 

prawo	 do	

interesie	

dstąpić	od	

wypadku	

y;		

dalszemu	

onawcy,	 o	

ą	 i	 mimo	

rzedmiotu	

tosowania	

jest	mało	

znaczania	

rzedmiotu	

onej	w	§3	

30	dni	od	

–	 Prawo	

Kodeksie	

ci	 takiego	

obowiązki	

wiające‐go,	

		

strony,	



 
 
 

Wymi
3)	Wyko

zabezpie

odpowia
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