
Kowary, 12.04.2022 r.
MOK.271.1.2022 

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający:

Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach, ul. Szkolna 2, 58-530 Kowary.
zaprasza do złożenia ofert na zadanie: 

„Rewaloryzacja  parametrów technicznych i  hydroizolacyjnych w celu  ulepszenia  pokrycia
dachowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach – Etap I„ 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie dotyczy wykonania rewaloryzacji parametrów technicznych i  hydroizolacyjnych w celu
ulepszenia pokrycia dachowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach – Etap I i obejmuje:

- mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem,
- wykonanie dachowej powłoki ochronnej z nylonu dekarskiego na podłożu z pap bitumicznych -
powłoka gruntująca (RS=2),
- wykonanie dachowej powłoki ochronnej z nylonu dekarskiego na podłożu z pap bitumicznych -
powłoka ochronna – dwie warstwy (RS=2).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 6 do
zapytania ofertowego.

Uwaga:
Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60 miesięcznej  gwarancji  na wykonaną usługę
w zakresie rewalaryzacji parametrów technicznych i hydroizolacyjnych pokrycia dachowego. 

Termin realizacji zamówienia: 
Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został zrealizowany w terminie do dnia 30 czerwca
2022 r.
Wspólny Słownik Zamówień:
CPV: 45261900-3 – Naprawa i konserwacja dachów
         
III.  WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DLA POTWIERDZENIA ICH SPEŁNIENIA:

1.  Biorący  udział  w  postępowaniu  wykonawcy  obowiązani  są  wykazać  spełnianie
następujących warunków udziału w postępowaniu:

a)  kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  o  ile
wynika to z odrębnych przepisów;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:



Złożą oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik nr 2

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Złożą oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik nr 2

c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Złożą oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik nr 2

2. W celu wykazania spełniania wymagań warunkujących udział w postępowaniu wykonawcy
obowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,  stanowiący załącznik nr 2 do
Zapytania ofertowego,

b)  aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji  działalności  gospodarczej,  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy przed  upływem
terminu składania ofert (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej),

IV. Kryterium oceny oferty dla każdej z części zamówienia :

cena brutto  – 100%.

Oferta  z  najniższą  ceną  spośród  ofert  nieodrzuconych  otrzyma  100  punktów.  Pozostałe
proporcjonalnie mniej, według formuły:

 Pc  

Pc – ilość punktów ofert badanej w kryterium cena 
ano – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert,
ank – cena brutto badanej oferty, 

2.  Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim
wymaganiom określonym w Zapytaniu  ofertowym oraz  została  oceniona  jako najkorzystniejsza
czyli uzyskała najwyższą ilość punktów w określonym wyżej kryterium.
3. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
4. W  przypadku  złożenia  ofert  o  takiej  samej  cenie  lub  uzyskania  równej  ilości  punktów,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez  Zamawiającego  ofert  dodatkowych.  Oferty  dodatkowe  mogą  dotyczyć  jedynie  kryterium
cenowego (ceny ofertowej).

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

1.  Oferta  powinna  być  złożona  w  formie  pisemnej  na  załączonym  do  niniejszego  Zapytania
ofertowego formularzu ofertowym wraz z wszelkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.



2. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Można złożyć tylko jedną ofertę.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1.  Oferty  (wraz  z  wszelkimi  wymaganymi  załącznikami)  w  formie  pisemnej  należy  składać
w terminie  do  dnia  21.04.2022  r.  do  godziny  9:45  poprzez  ich  doręczenie  na  adres:  Miejski
Ośrodek  Kultury  w  Kowarach,  58-530  Kowary,  ul.  Szkolna  2,  (Biuro  Dyrektora  MOK)  lub
elektronicznie na adres e-mail: kowary.mok@gmail.com
2. Formularz ofertowy wraz ze wszystkimi załącznikami i dokumentami powinien być oznaczony
napisem: 

„Rewaloryzacja  parametrów technicznych i  hydroizolacyjnych w celu  ulepszenia  pokrycia
dachowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach – Etap I„ 

3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez rozpatrywania.
4. Oferty złożone przed upływem terminu otwarcia mogą zostać zmienione lub wycofane. Zmiany
lub  wycofanie  oferty  dokonuje  się  poprzez  złożenie  stosownego  oświadczenia  woli  w  formie
pisemnej lub elektronicznej poprzez jego doręczenie na adres Zamawiającego.
5.  Otwarcie  ofert  nastąpi  w dniu  21.04.2022 r.  o  godz.  10:00 w siedzibie  zamawiającego tj.
Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. Szkolna 2, (Biuro Dyrektora MOK).
6.  Zamawiający  poinformuje  o  wyniku  postępowania  wszystkich  wykonawców,  którzy  złożyli
oferty  w  niniejszym  postępowaniu.  Zawiadomienie  o  wyborze  zostanie  przesłane  drogą
elektroniczną (e- mailem).

VII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

1.  Wykonawcy,  którego oferta  została  uznana za najkorzystniejszą,  miejsce i  termin podpisania
umowy zostaną wskazane w piśmie informującym o wyniku postępowania.
2. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego w
sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert,  bez  przeprowadzania  ich
ponownej oceny.
4. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
· Dariusz Kaliński – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach,  tel. 75 718 25 77,
e-mail:  kowary.mok@gmail.com
· Krzysztof Woźniak – Specjalista ds. zamówień publicznych, tel. 731 812 768, 

e-mail: zamet.k@wp.pl

VIII. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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),  dalej
„RODO”, informuję, że:                        
· administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest Miejski  Ośrodek  Kultury
w Kowarach,  ul. Szkolna 2, 58-530 Kowary;

· Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować przez adres e-
mail: iod@bodo24.



Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c RODO  w  celu
związanym  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn. „Rewaloryzacja
parametrów  technicznych  i  hydroizolacyjnych  w  celu  ulepszenia  pokrycia  dachowego
Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach – Etap I„ 
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres  4  lat  od  dnia  zakończenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  a  jeżeli  czas  trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

· obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana
dotyczących  jest  wymogiem ustawowym  określonym  w  przepisach  ustawy Pzp,  związanym  z
udziałem  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego;  konsekwencje  niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

· posiada Pani/Pan:  
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana  

                   dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

              c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia    przetwarza
                  nia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2  
                  RODO;
              d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
                  Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
                  RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

   c)  na  podstawie  art.  21  RODO prawo sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych  osobowych
RODO.

Załączniki:
załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków,
załącznik nr 3 - Wzór umowy,
załącznik nr 4 – oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, 
załącznik  nr  5  -   Oświadczenie  w  zakresie  wypełniania  obowiązków  informacyjnych
przewidzianych w art.     
                                13 lub art. 14 RODO,
Załącznik nr 6 -     Przedmiar robót.
Załącznik nr 7 – Projekt architektoniczno-budowlany 

…………………..…………………..………..
data i podpis osoby upoważnione





 Załącznik nr 1

FORMULARZ

OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby 

stron

                              (pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

na zadanie pn.

„Rewaloryzacja  parametrów technicznych i  hydroizolacyjnych w celu  ulepszenia  pokrycia
dachowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach – Etap I„ 

dla

Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach, ul. Szkolna 2 , 58-530 Kowary.

Wykonawca:

1.Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

...................................................................................................................................................

2.Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

...................................................................................................................................................

3.Numer telefonu: ............................................................. 

4.Numer faxu: ...................................................................

5.Numer REGON:............................................................. 

6. Numer NIP: ...................................................................

7. e- mail …..........................................................................

8. Numer konta bankowego: ....................................................................................................................

9.  Termin wykonania zamówienia ..............................................

………………………………………, dnia ………………………

……………………………………………………………
(Imię i nazwisko, pieczątka)



  Załącznik nr 1

FORMULARZ

OFERTOWY
Strona
z ogólnej liczby stron

(pieczęć Wykonawcy)

„CENA OFERTY”

„Rewaloryzacja  parametrów technicznych i  hydroizolacyjnych w celu  ulepszenia  pokrycia
dachowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach – Etap I„ 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za  cenę brutto:

………………………………………………………………………………………………

(słownie:……………………………………………………………………………………..)

Podatek VAT  według stawki……….% w wysokości …………………………..

Cena netto …………………………………………………………………………..

(słownie: …………………………………………………………………………………….)



 



Załącznik nr 2

FORMULARZ
OFERTOWY

strona
z ogólnej liczby stron

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków 

„Rewaloryzacja  parametrów technicznych i  hydroizolacyjnych w celu  ulepszenia  pokrycia
dachowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach – Etap I„ 

oświadczam, że spełniam poniższe warunki:

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów;

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3. zdolności technicznej lub zawodowej.

Upełnomocniony przedstawiciel
Przedsiębiorstwa

.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................

………………………………………, dnia ………………………

………………………………………
(Imię i nazwisko, pieczątka)              

       Załącznik nr 3



UMOWA  Nr .........../2022
zawarta w dniu  ...................2022 roku 

pomiędzy:

Miejskim Ośrodkiem Kultury w Kowarach, ul. Szkolna 2 , 58-530 Kowary.

reprezentowanym przez:

Dariusza Kalińskiego – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach

Danutę Woźniak         - Głównego Księgowego

 zwaną dalej „Zamawiającym"

a
………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez 
............................................................................... 
z siedzibą.......………………………..................…
posiadającą numer identyfikacyjny 
NIP ............................................ REGON ........................................ 
zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku  udzielenia  zamówienia  publicznego  na  podstawie   przeprowadzonego  postępowania
prowadzonego  na  zasadzie  zapytania  ofertowego  o  wartości  poniżej  130.000  zł  na  podstawie
art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1129 z późn. zm.)  zawiera się umowę o następującej treści:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  zadanie  pn.:  „Rewaloryzacja
parametrów technicznych i hydroizolacyjnych w celu ulepszenia pokrycia dachowego Miejskiego
Ośrodka Kultury w Kowarach – Etap I„ 

                                                                          § 2 
TERMINY REALIZACJI

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.
1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 czerwca 2022 r.

§ 3
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

1. Wykonawca oświadcza,  że posiada wiedzę i  doświadczenie niezbędne dla prawidłowego
wykonania czynności objętych umową.
2. Wykonawca  nie  może  powierzyć  wykonania  dostawy  osobie  trzeciej,  chyba  że
Zamawiający wyrazi na to pisemną zgodę. 



3. Wykonawca  zachowa  w  tajemnicy  wszystkie  informacje  stanowiące  tajemnice
przedsiębiorstwa            w rozumieniu  odrębnych przepisów, uzyskane w trakcie  realizacji
niniejszej umowy.

§ 4
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się:  
1) wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz przestrzegać bez-
pieczeństwa ludzi i mienia;   
2) wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, w pełnej zgodności z technologią i instrukcjami producentów
i dostawców materiałów oraz postanowieniami niniejszej umowy.
3) ponosić wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia;
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu reali-
zacji niniejszej umowy w tym:
1) za zniszczenia i szkody powstałe z winy Wykonawcy wskutek wykonywania przedmiotu
umowy;
2) za uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy przy okazji wykonywania przedmiotu umowy;
1) za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo prac, które wykonuje siłami własnymi lub przy
udziale podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy;
2) za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, który-
mi się posługuje.
3. Wykonawca oświadcza, że:
1) zapoznał się z warunkami i miejscem wykonywania przedmiotu niniejszej umowy,
2) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umo-
wy oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem              i urządze-
niami, co pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków przewidzianych w
umowie.
4. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór ze strony 
     Zamawiającego.  
1. Wykonawca jest odpowiedzialny jak za własne zachowanie za działania i zaniechania osób,
z których pomocą wykonuje przedmiot umowy.  
1. Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  niezbędne  do  wykonania  kompletnego  przedmiotu
umowy oraz odpowiedzialność za utratę. 

§ 5
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający  zapłaci  ryczałtowe  wynagrodzenie  umowne  zgodnie  z  warunkami  niniejszej
umowy

§ 6
WYNAGRODZENIE



1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite wynagrodzenie
ryczałtowe  w kwocie netto   …………… zł (słownie: …………..zł) plus obowiązujący podatek …
% VAT tj. ……zł, brutto: ….. zł  ( słownie: …………………zł).
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiającego z tytułu wykonania umowy.

1. W przypadku ustawowej zmiany obowiązujących stawek podatku VAT kwota wyna-
grodzenia brutto pozostaje bez zmian. Kwota wynagrodzenia netto zostanie przeliczona we-
dług obowiązujących stawek podatku VAT, w stosunku do kwoty wynagrodzenia bazowego
brutto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie wykonaw-
ca poniesie przy realizacji niniejszej umowy w tym w szczególności: cenę sprzętu, koszty
transportu, podatki, cła, pozostałe składniki cenotwórcze. 
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonaw-
cy: .............................. (nazwa banku) nr  rachunku  ...................................................., w ter-
minie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wypełnionych dokumen-
tów.
4. Wykonawca  nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji
praw związanych z realizacją niniejszej umowy.

§ 7
WADY PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady w przedmiocie umowy
zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel, któremu ma służy
.                     O zauważonych wadach w przedmiocie umowy Zamawiający niezwłocznie po-
wiadomi Wykonawcę.

§ 8
ODBIÓR

1. Czynności odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy będą przebiegały wg procedury
opisanej poniżej.
1) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego nie póź-
niej niż do dnia określonego w § 2 pkt 2 umowy.
2) Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie spełnia wymo-
gów określonych w zapytaniu ofertowym lub niniejszej umowie, oraz/lub zawiera wady powodują-
ce, że korzystanie z przedmiotu umowy nie będzie możliwe, Zamawiający może odmówić odbioru
przedmiotu umowy.
3) Jeżeli w toku czynności odbiorowych przedmiotu zamówienia Zamawiający stwierdzi wady nie-
wykluczające z korzystania z przedmiotu umowy, wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie.
W przypadku niedotrzymania terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych
zgodnie z § 12 umowy.
4) Brak poprawnego wyniku czynności odbiorowych nie stanowi podstawy do przedłużenia terminu
realizacji umowy.



§ 9
GWARANCJA

1. Na  przed-
mioty niniejszej umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres …….  miesięcy,
chyba że gwarancja producenta jest dłuższa, to obowiązuje gwarancja udzielana przez producenta.
2. Bieg terminu
gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
3. Termin gwa-
rancji i rękojmi ulega stosownemu wydłużeniu o czas, pomiędzy datą zgłoszenia wady, a datą jej
usunięcia.
4. Wykonawca
oświadcza, że każdorazowo przedłuży okres gwarancji przedmiotu umowy o czas jego wyłączenia z
eksploatacji, wskutek przeprowadzenia naprawy przedmiotu umowy.
5. W związku z
wykonywaniem napraw gwarancyjnych wykonawca nie będzie obciążał zamawiającego żadnymi
kosztami, w tym w szczególności z tytułu zastosowanych części do napraw, kosztów dojazdu lub
transportu, a także z tytułu czynności o charakterze konserwacyjnym, nawet wtedy gdy ich przepro-
wadzenie w określonym czasie wymagane jest dla zachowania gwarancji. Jeżeli przeprowadzenie w
określonym czasie czynności konserwacyjnych jest wymagane przez producenta, to za wykonanie
tych czynności w okresie gwarancji odpowiada wykonawca i ponosi wszystkie koszty z tym zwią-
zane.
6. Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec zamawiającego z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy. Wykonawca może uwolnić się od tej odpowiedzialności jeżeli
wykaże, że szkoda powstała z wyłącznej winy zamawiającego lub         z wyłącznej winy osoby
trzeciej, za  którą wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.  
7. Jakiekolwiek
dokumenty gwarancyjne wydane przez wykonawcę, sprzeczne z warunkami niniejszej umowy albo
nakładające na zamawiającego większe obowiązki niż wynikające            z umowy nie wiążą zama-
wiającego.
8. Zamawiają-
cy może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady po terminie wskazanym           w pkt 1 wyżej,
jeżeli ujawnił i reklamował wady przed upływem tego terminu.
9. W  przypad-
ku, gdy w okresie gwarancji Wykonawca nie usunie wad i braków w przedmiocie umowy w termi-
nie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje możliwość zlecenia wykonania
tych prac osobom trzecim i obciążenia ich kosztami Wykonawcę, bez konieczności uzyskiwania
upoważnienia sądowego.

§ 10
PŁATNOŚĆ

1. Wynagrodzenie  za  dostarczenie  przedmiotów umowy będzie  wypłacone  Wykonawcy po
spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) bezusterkowym  odbiorze przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami niniejszej umowy,
2) podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń,
3) prawidłowym wystawieniem faktury VAT.
2. Rozliczenie Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury wystawionej na podstawie protokołu
odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. 



3. Należność  Wykonawcy z  tytułu  realizacji  umowy płatna  będzie  przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na  fakturze  w ciągu  14 dni od  daty dostarczenia  prawidłowo
wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym bez zastrzeżeń protokołem odbioru. 
4. Za  datę  zapłaty  strony  uznają  datę  złożenia  przez  Zamawiającego  polecenia  przelewu
bankowego.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przeniesienia w jakiejkolwiek formie i pod
jakimkolwiek tytułem praw, obowiązków lub wierzytelności wynikających z realizacji umowy na
rzecz osób trzecich.

§ 11
 OSOBY DO KONTAKTU

 
1. Osobami do kontaktu w sprawach niniejszej umowy są:

1) ze  strony  Wykonawcy:  ……………………tel.  ……………………….,  e-mail:
……………………
1) ze strony Zamawiającego: …………………, tel. …..., e-mail: ……………………

1. Zmiana osób do kontaktu może nastąpić w formie powiadomienia i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

§ 12
KARY UMOWNE

1. Strony postanawiają, iż w przypadkach określonych w umowie obowiązującą formą
odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy będą
kary umowne. W pozostałych przypadkach stanowiących niewykonanie lub nienależyte wy-
konanie zobowiązania. Strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
2. Strony określają następujące przypadki możliwości  naliczenia kar oraz ich wyso-
kość:

1) w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 pkt 2, wyko-
nawca będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kar umownych                    w wysokości
równowartości 0,5% kwoty brutto określonej w § 6 pkt 1 za każdy dzień opóźnienia,
2) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, wykonaw-
ca będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej w wysokości równowartości
20% kwoty brutto określonej w  § 6 pkt 1 niniejszej umowy,
3. Wysokość kar umownych naliczonych wg treści § 12 pkt 2 nie może przekroczyć 20% war-
tości umowy brutto, określonej w § 6 ust.1. 
4. Kwoty kar  umownych,  o których mowa w pkt  2 podlegają  potrąceniu z wynagrodzenia
przysługującemu wykonawcy na podstawie noty księgowej wystawionej przez zamawiającego na
co wykonawca wyraża zgodę.
5. W przypadku niemożliwości dokonania potrącenia z wynagrodzenia, kwoty kar umownych,
o których mowa w pkt 2 i 3 wykonawca ma obowiązek  uregulować w terminie 14 dni od dnia
otrzymania noty księgowej wystawionej przez zamawiającego.
6. Jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający będzie upraw-
niony do dochodzenia swoich praw na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

§ 13
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stro-
nie Wykonawcy w trybie natychmiastowym w przypadku:



1) ogłoszenia rozwiązania lub likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy,
1) gdy Wykonawca nie wywiązuje się prawidłowo z postanowień niniejszej umowy i wadliwie
realizuje jej przedmiot,
1) gdy Wykonawca opóźnia się  z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece,  że zachodzi
prawdopodobieństwo, że nie wykona go w terminie.
2) Wykonawca dopuszcza do wstrzymania wykonywania elementów przedmiotu zamówienia
ponad 7 dni nie mając na to zgody Zamawiającego, 
3) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób uchybiający postanowieniom niniejszej
umowy lub przepisom prawa i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie następuje w  za-
kreślonym terminie zmiana sposobu ich wykonywania, 
4) rozpoczęła się likwidacja Wykonawcy,  
5) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej oraz pisemnego
uzasadnienia i może nastąpić w terminie 7 dni roboczych od daty powzięcia wiadomości o
wystąpieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zama-
wiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okoliczno-
ściach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonanej części umowy.
2. Strony zgodnie postanawiają, iż pomimo odstąpienia od umowy wyłączają obowiązek zwro-
tu tego co w ramach umowy nawzajem sobie świadczyły.

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie  zmiany i  uzupełnienia  niniejszej  umowy wymagają  formy pisemnej,  pod  rygorem
nieważności.
2. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający                                                                                Wykonawca



 Załącznik nr 4

FORMULARZ
OFERTOWY

strona
z ogólnej liczby stron

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o braku powiązań osobowych i kapitałowych 

„Rewaloryzacja  parametrów technicznych i  hydroizolacyjnych w celu  ulepszenia  pokrycia
dachowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach – Etap I„ 

1) W stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono jego upadłości.

2) Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………..…………………..………..
         data i podpis osoby upoważnionej



 Załącznik nr 5

FORMULARZ OFERTOWY
strona

z ogólnej liczby stron

(pieczęć Wykonawcy)

__________________, dnia _____________ r.

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH
PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

„Rewaloryzacja  parametrów technicznych i  hydroizolacyjnych w celu  ulepszenia  pokrycia
dachowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach – Etap I„ 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

________________________________             

(podpis)  

* 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). 

** 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 wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego
wykreślenie).


	FORMULARZ OFERTOWY
	„CENA OFERTY”

