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Trzebnica, dnia 15.07.2021 r. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa  
Lokatorsko-Własnościowa 
55-100 Trzebnica, 
ul. Obornicka 1 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
na wykonanie remontu instalacji odgromowej w budynku przy ul. Słonecznej 2-8 w Trzebnicy 

 
 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa  
Lokatorsko-Własnościowa 
55-100 Trzebnica, 
ul. Obornicka 1 
Tel./fax (71) 312-04-05, e-mail: sm.sekretariat@smlwtrzebnica.pl 
NIP 915-000-40-79,  
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu instalacji odgromowej w budynku przy ul. 
Słonecznej 2-8 w Trzebnicy w zakresie: 
 

2.1 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem demontażu zwodów, uchwytów i 
przewodów odprowadzających instalacji odgromowych na budynkach, a następnie  ich 
odtworzeniem z wykorzystaniem nowych materiałów zgodnie z PN-86/E-05003 
(obowiązującej w trakcie budowy instalacji odgromowej budynków).     

2.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z remontem instalacji odgromowej w budynku 
przy ul. Słonecznej 2-8 w Trzebnicy 

2.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji odgromowej na dachu 
przedmiotowego budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem 
niżej wymienionych robót: 

1. Montaż bloczków betonowych na potrzeby montażu instalacji odgromowej na 
dachu, 

2. Prostowanie oraz ułożenie drutu odgromowego na dachu. 
3. Montaż uchwytów w części kominowej. 
4. Wykonanie naciągów na elewacji. 
5. Wykonanie uziemienia dla 2 dodatkowych zejść 
6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz pomiarów rezystancji uziemienia 

(zgodnie z obowiązującymi normami wartość oporności uziemienia nie może być 
większa od 30 omów) 
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2.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem instalacji odgromowej. 

2.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
2.6 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  „Wymagania ogólne”  
2.7 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 

Prawo budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych.  

2.8 Materiały 
2.9 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

• Do wykonania instalacji odgromowej  mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 

• Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.10 Przewody 

• Instalację należy   wykonać  z  przewodów  stalowych ocynkowanych ø 8mm. 

• Dostarczone na budowę przewody powinny być proste, czyste od zewnątrz  bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

• Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji umieszczone w ziemi powinny mieć atest 
zastosowania w budownictwie oznaczonym znakiem CE. 

2.11 Sprzęt 
2.12 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

• Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  „Wymagania ogólne”. 

• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

2.13 Transport 

• Przewody, zaciski, bednarka w wiązkach muszą być transportowane na samochodach 
o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania elementów do instalacji należy 
unikać ich zanieczyszczenia. 

2.14  Roboty demontażowe 

• Demontaż istniejącej instalacji wykonywany będzie bez odzysku elementów. 
2.15Elementy stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na 

zniesienie z budynku i transport. Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i 
wywieźć na uzgodnione z Inwestorem miejsce składowania. 

2.16 Sposób układania przewodów 

• W całej instalacji wszelkie zagięcia przewodów wykonywane są łagodnymi łukami o 
promieniu nie mniejszym niż 25 cm. Wszystkie połączenia przewodów muszą być 
bardzo starannie wykonane. Najpewniejszym sposobem połączenia jest spawanie 
przewodów. Jeżeli nie można zastosować spawania, to połączenia mogą być 
wykonane za pomocą śrub, przy czym łączone przewody powinny się stykać na 
długości około 10 cm. Przewody instalacji piorunochronnej w części nadziemnej 
powinny być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie, pominiowane 
polakierowanie itp. Do wykonania instalacji nie wolno stosować linek lub prętów 
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aluminiowych. Nie wolno też stosować linek stalowych, tylko ocynkowane pręty 
stalowe. 

• Zaciski (złącza krzyżowe) umieszcza się na każdym przewodzie uziemiającym na 
wysokości ujednoliconej w zakresie 30 ÷ 180 cm nad ziemią. Zaciski służą do 
przeprowadzania okresowych kontrolnych pomiarów oporności uziomu. Sposób ich 
wykonania (najczęściej dwie śruby zaciskowe) musi umożliwić łatwe odłączenie 
przewodu uziemiającego od przewodu odprowadzającego w chwili przeprowadzania 
pomiarów oporności. 

 
2.17 Badania i uruchomienie instalacji 

• Badanie sprawności instalacji należy wykonać zgodnie z  Polską Normą .Wartość 
oporności uziemienia nie może być większa od 30 omów. 
 

2.18 Kontrola jakości robót 

• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich 
Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano—
montażowych 

  
2.19 Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań 
nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i 
po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

 
2.20 Odbiór robót 

• Po przeprowadzeniu pomiarów oporności instalacji  przewidzianych dla danego 
rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. 
 

2.21 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 
przez dostawców materiałów), 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

• protokoły badań. 
 

 
 
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 
 
      3.1 Termin realizacji zamówienia do dnia 30.11.2021 r. 
      3.2  Warunki płatności – przelew 21 dni od daty dostarczenia faktury wraz z wymaganymi 

protokołami przeglądów. 
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IV. WYMAGANIA FORMALNE ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
 

4.1 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł 
(słownie: pięćset zł) do dnia 02.08.2021 r. do godz. 1000 na konto Spółdzielni nr: 90 1090 2457 
0000 0006 2000 0068. 

4.2 Koszt przygotowania oferty ponosi Wykonawca.  
4.3 Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu 

terminu składania ofert. 
4.4 Wykonawca, który złoży ofertę może ją wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert.  
4.5 Do oferty należy dołączyć: 
4.6 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 02.08.2021 r. do godz. 1000 

wadium w wysokości 500,00 zł. na konto spółdzielni BZ WBK S.A. 90 1090 2457 0000 0006 
2000 0068. 

4.7 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia uproszczonego kosztorysu ofertowego i 
zaproponowania na tej podstawie ryczałtowej ceny. 

4.8 Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
4.9 Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej obiektu oraz zdobyć wszystkie informacje, które 

mogą być konieczne do przygotowania oferty.  
4.10 Ofertę należy przygotować na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1  do SIWZ.  
4.11 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
4.12 Oferta oraz wszystkie załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 

uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy. 
4.13 Ofertę  „Na wykonanie remontu instalacji odgromowej w budynku przy ul. Słonecznej 2-8 w 

Trzebnicy” należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesyłać na adres: Spółdzielnia 
Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa, 55-100 Trzebnica, ul. Obornicka 1 lub na adres 
poczty elektronicznej sm.sekretariat@smlwtrzebnica.pl. 

4.14 Termin składania ofert do dnia 02.08.2021 r. do godz. 1300. Otwarcie ofert nastąpi w tym 
samym dniu o godz. 1315.W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną otwarcie ofert 
odbędzie się bez udziału Oferentów. 

4.15 Koszt przygotowania oferty ponosi Wykonawca.  
4.16 Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu 

terminu składania ofert. 
4.17 Wykonawca, który złoży ofertę może ją wycofać tylko przed upływem terminu składania 

ofert.  
4.18 Do oferty należy dołączyć (na załączniku nr 2):  

• oświadczenie, że oferent posiada uprawnienia do wykonania określonych prac lub 
czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

• oświadczenie, że oferent dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także 
potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do 
wykonywania danego zamówienia,  

• oświadczenie, że nie zalega z płatnościami do Urzędu Skarbowego i ZUS, 

• oświadczenie, że dokonał wizji lokalnej obiektu oraz otrzymał wszystkie informacje, 
które były konieczne do przygotowania oferty, 

• akceptację wzoru umowy przedstawionej przez Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 

mailto:sm.sekretariat@smlwtrzebnica.pl
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V. KONTAKT MIĘDZY WYKONAWCĄ A ZAMAWIAJĄCYM  
 
5.1. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze spółdzielni pokój nr 10 tel. 71/312-04-05 w 

godz. 7.00 – 15.00 w dni robocze.  
5.2. Osobą upoważnione do kontaktu z Wykonawcami jest Paulina Kędziora-Dufrat  

e-mail: p.kedziora@smlwtrzebnica.pl  
5.3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty.  
 
VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY  
 
6.0. Kryterium wyboru 
 – 70% cena. 
 – 30% wiarygodność oferenta. 
6.1. Oferty nie spełniające wymagań SIWZ zostaną odrzucone.  
6.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

a) swobodnego wyboru ofert, 
b) odwołania akcji ofertowej bez podania przyczyn,   

6.3.Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana do dnia 02.08.2021 r.  
6.4.Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie 
określonym przez Zamawiającego w piśmie informującym o wyniku postępowania. 
  
VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW  
  
Załącznik Nr 1 - Druk „Oferta” 
Załącznik Nr 2 - Druk „Oświadczenie”. 
Wzór umowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pieczęć firmowa oferenta  
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Załącznik Nr 1 - „Oferta” 

 
 
 
Pieczęć Wykonawcy 
 
Oferta do SIWZ 
 

„Wykonanie remontu instalacji odgromowej w budynku przy ul. Słonecznej 2-8 w Trzebnicy” 
 
Za wykonanie przedmiotu zamówienia proponujemy cenę za wykonanie całości zadania w 
wysokości: 
 
netto ………….... zł ( słownie ….............................……….), 
 
brutto ………..…. zł ( słownie ….............................……….), 
 
Vat……..……….. zł ( słownie …..............................…...….), 
 
 
2. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń. 
3. Akceptujemy następujące warunki płatności: 
Przelew w terminie 30 dni od daty złożenia faktury 
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 
ofert. 
5. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 
zawartych w specyfikacji w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 
Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są: 
 
………………………………… 
 
………………………………… 
 
..................................................... 
 
…………………………………. 
 
 
 
 
 
 
………………….….., dnia ……………..   ..................................................................................... 
( Miejscowość)    ( podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 – „Oświadczenie” 
 
 
Pieczęć Wykonawcy 
 
 
Oświadczenie do SIWZ 
 

„Wykonanie remontu instalacji odgromowej w budynku przy ul. Słonecznej 2-8 w Trzebnicy” 
 
 
 
Oświadczenie: 
 
 

• oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonania określonych w specyfikacji prac. 
 

• oświadczam, że dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem 
ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danego 
zamówienia, 

 

• oświadczam, że nie zalegam z płatnościami do Urzędu Skarbowego i ZUS. 
 

• oświadczam, że dokonałem wizji lokalnej obiektu oraz otrzymałem wszystkie informacje, 
które były konieczne do przygotowania oferty. 

 

• akceptuję wzór umowy przedstawiony przez Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………….….., dnia…………....   ……….......................................................... 
( Miejscowość)     ( podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Umowa nr WZÓR 
o wykonanie robót budowlanych/remontowych 

 
zawarta w dniu …………. r. w Trzebnicy 
pomiędzy: 
Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorską Własnościową w Trzebnicy 
reprezentowaną przez: 
Prezesa Zarządu Mariana Błaś 
Zastępcy Prezesa ds. Technicznych Piotra Okuniewicza 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
a …………………………………………………………., zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 

§ 1. 
Przedmiot umowy 
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ze swoich materiałów i na koszt 
własny prac związanych z kompleksową dostawą i montażem elementów do wykonania remontu 
instalacji odgromowej w budynku przy ul. Słonecznej 2-8 w Trzebnicy” Zakres prac zgodnie z 
kosztorysem ofertowym z dnia ……………… r. na wykonanie w/w prac stanowiący wraz S.I.W.Z 
integralną część niniejszej umowy. 
 

§ 2. 
Warunki realizacji 
1.   Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: 
termin rozpoczęcia robót: ………………. 
termin zakończenia robót: ………………. 
 

§ 3. 
Wynagrodzenie 
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy w zakresie 
jak w kosztorysie ofertowym wynosi ……………………....……  zł brutto (słownie: 
………………………………………...……………………….. zł. brutto). 
Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, za wykonanie przedmiotu 
umowy, zawiera wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania w zakresie zgodnym z 
przedmiarem robót. 

§ 4. 
Warunki płatności 
Rozliczenie robót nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawianej zgodnie z zasadami 
określonymi w umowie. 
Podstawą do wystawienia faktury końcowej  VAT będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego 
robót podpisany przez przedstawicieli stron. 
Faktura bez podpisanego protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 2 nie będzie stanowiła 
podstawy do zapłaty wynagrodzenia. 
Termin płatności – 30 dni od daty otrzymania faktury. 

§ 5. 
Obowiązki stron 
1.   Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, obowiązującymi 
przepisami i normami oraz z zasadami wiedzy technicznej; 
b) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z terminami określonymi w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy; 
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c) dbanie o bezpieczeństwo ludzi w trakcie wykonywania robót, porządek na budowie, 
uporządkowanie terenu po zakończeniu realizacji umowy; 
d) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i p.poż. na powierzonym odcinku prac oraz 
ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo i warunki pracy zatrudnionych przez siebie 
pracowników. 
e) usunięcie usterek i wad ujawnionych w trakcie odbioru końcowego lub w okresie gwarancji lub 
rękojmi. 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 
wprowadzenie Wykonawcy na budowę w terminie do dnia…………. r., potwierdzone protokołem 
przekazania placu budowy, 
zapewnienie frontu robót wykonawcy, 
przekazanie dokumentacji budowlanej niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy, 
terminowe regulowanie należności z tytułu wykonania niniejszej umowy. 
3.   W przypadku uszkodzenia mienia lub osób w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy 
Wykonawca ma obowiązek, własnym staraniem i na własny koszt dokonać napraw oraz pokryć 
wszelkie odszkodowania, jakie z tego tytułu mogą być wymagane. 
 

§ 6. 
 
Odbiór 
Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 
Z czynności odbiorów spisany będzie każdorazowo protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie usterek stwierdzonych przy 
odbiorze. 
 

§ 7. 
Roboty dodatkowe 
 
1.    Podstawą wykonania robót dodatkowych nieobjętych niniejszą umową jest protokół 
konieczności zawarty przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty dodatkowe ustalone będzie kosztorysem szczegółowym 
sporządzonym w oparciu o spisany protokół i przedmiar robót zatwierdzony przez Inwestora. 
 

§ 8. 
 
Kary umowne 
1.  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy 
przez jedną ze stron, drugiej stronie przysługiwać będą kary umowne. 
2.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 
zwłokę w oddaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % wartości robót brutto za każdy dzień 
zwłoki, 
zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % wartości robót brutto za 
każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczenia terminu na usunięcie wady. W przypadku 
stwierdzenie wady w wykonaniu prac, Wykonawca zobowiązuje się je usunąć najpóźniej w ciągu 3 
dni od ich stwierdzenia, 
za odstąpienie od umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wartości robót 
brutto. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% wartości robót brutto. 
Niezależnie od kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowań zgodnie z KC. 



Strona 10 z 10 

 

 
§ 9. 

Warunki gwarancji i zabezpieczenia 
Wykonawca udzieli 3 - letniej gwarancji na wykonane przez siebie roboty. Gwarancja ta będzie 
obejmować wykonane roboty jak i wbudowane materiały. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia 
następnego po zakończeniu czynności odbiorowych. 
Na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający potrąci z faktury końcowej 
Wykonawcy, tytułem kaucji gwarancyjnej kwotę w wysokości 5% wynagrodzenia netto 
przewidzianego za cały przedmiot niniejszej umowy t/j ……….. zł. słownie: …………………………………. zł. 
W przypadku powstania usterek podczas obowiązywania rękojmi lub gwarancji, Wykonawca jest 
zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o sposobie i terminie usunięcia usterek w 
przeciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia o wystąpieniu usterek. 
Wykonawca musi usunąć powstałe usterki w przeciągu 2 tygodni od daty otrzymania zawiadomienia 
o ich powstaniu. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy planu usunięcia usterek w przeciągu 7 dni, lub nie 
wykona napraw gwarancyjnych w przeciągu 2 tygodni, Zamawiający ma prawo do wynajęcia na 
koszt Wykonawcy innej firmy w celu usunięcia usterek. 
Po upływie okresu gwarancyjnego, Strony dokonają przeglądów przedmiotu umowy. 
 

§ 10. 
Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy – bez dodatkowego wezwania lub ustalenia nowego 
terminu, jeżeli Wykonawca: 
opóźnia rozpoczęcie robót o 14 dni od daty ustalonej w umowie lub gdy opóźnienie realizacji robót 
– w stosunku do ustalonego terminu zakończenia robót – jest tak znaczne, iż nie jest 
prawdopodobne, aby zakończył je w terminie: 
Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z prawem budowlanym i wiedzą 
techniczną – albo w sposób sprzeczny z umową, 
2.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z 
podaniem przyczyny odstąpienia. 

§ 11. 
Postanowienia końcowe 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane w formie pisemnych aneksów 
podpisanych przez Strony pod rygorem nieważności. 
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, przepisy prawa budowlanego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
W razie sporu sądowego sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd miejsca położenia 
siedziby Zamawiającego. 
Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest ………………………………………….., który ma prawo do 
kontroli właściwej realizacji umowy, łącznie z przerwaniem jej realizacji w przypadku stwierdzenia 
rażącego niedbalstwa lub prowadzenia prac niezgodnie z projektem. Przedstawicielem Wykonawcy 
na budowie jest ……….…………………... 
Umowa zawiera 11 ponumerowanych paragrafów i sporządzona została w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA 

 


