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Racot, dnia 25.02.2022 r. 

 

 

Stadnina Koni "RACOT" sp. z o. o. 

ul. Dworcowa 5, Racot ,64-000 Kościan 

tel. 65/511-79-64,   

strona internetowa: http://www.racot.pl, e-mail:stadninakoni@racot.pl 

 

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. 

Prawo Zamówień Publicznych 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w skrócie SIWZ 

 

 

dotyczy: zamierzenia inwestycyjnego: „MODERNIZACJA STAJNI LETNIEJ W RACOCIE”. 
 

Miejsce realizacji: miejscowość Racot (działka nr 280/5 należąca do Stadniny Koni w Racocie), 

powiat Kościan, województwo wielkopolskie. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

ZATWIERDZIŁ: 
 

Prezes Zarządu  

mgr inż. Andrzej Jęcz  

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Rozdział I Postanowienia ogólne 

 

1/ Nazwa oraz adres zamawiającego 

Stadnina Koni "RACOT" Sp. z o.o. w Racocie 

Racot, ul. Dworcowa 5, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie. 

 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 

 

1/ Prezes Zarządu Stadniny Koni "RACOT": 

mgr inż. Andrzej Jęcz, e-mail: a.jecz@racot.pl, tel. 65/511-79-64 

 

2/ Specjalista d/s budownictwa: 

Marek Szłapka,  e-mail: m.szlapka@racot.pl, tel. 783-545-535 

 

W korespondencji kierowanej do zamawiającego należy posługiwać się oznaczeniem postępowania: 

„MODERNIZACJA STAJNI LETNIEJ W RACOCIE”. 

 

2/ Wykonawcy 

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami 

prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, a także podmioty 

te występujące wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum), o ile spełniają warunki określone w SIWZ. 

W przypadku gdy podmioty występują o udzielenie zamówienia wspólnie, warunki określone w SIWZ 

musi spełniać każdy z nich. 

 

3/ Oferty wariantowe i częściowe 

 

Zamawiający przewiduje zamówienie dwustopniowe. 

Po złożeniu ofert wybrani przez zamawiającego oferenci zostaną w drugim etapie postępowania 

zaproszeni do negocjacji końcowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

4/ Zamówienia uzupełniające 

 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

 

5/ Pisemność postępowania 

 

Sposobem komunikowania się w postępowaniu jest forma pisemna - korespondencji pisemnej 

przekazywanej za pomocą operatorów pocztowych (w tym również pocztą kurierską), względnie 

do rąk własnych odbiorcy. 

 

6/ Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ 

 

1) Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu, na którym ma zostać zrealizowany 

    przedmiot zamówienia. 

2) Jeżeli przed upływem terminu składania ofert zamawiający zmieni treść SIWZ, dokonaną zmianę     
    SIWZ zamawiający zamieści na stronie internetowej na której udostępnił SIWZ. 

3) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 

    w ofertach, zamawiający odpowiednio przedłuży termin składania ofert i stosowną informację    
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    w tym względzie zamieści na stronie internetowej na której udostępniona jest SIWZ. 

 

7/ Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

 

Rozdział II Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji 

 

Przedmiotem zamówienia jest: „MODERNIZACJA STAJNI LETNIEJ W RACOCIE”. 
 

w miejscowości Racot , dz. Nr 280/5, powiat Kościan, województwo wielkopolskie. 

 

8/ Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1) Przedmiotem zamówienia jest w szczególności: 
wykonanie robót remontowo – budowlanych przy budynku stajni letniej dla koni, w tym: 

- wymiana ścian z desek drewnianych od strony zachodniej z pomalowaniem impregnatem, 

- wymiana ram okiennych drewnianych od strony zachodniej, z pomalowaniem impregnatem, 

- wyprostowanie okapu budynku od strony zachodniej, 

- wymiana kominów wentylacyjnych drewnianych ponad dachem, z pomalowaniem 
   impregnatem, 

- pokrycie dachu papowego papą termozgrzewalną, 

- zamontowanie opierzeń blaszanych na okapach, rynien i rur spustowych, 

- naprawa deskowania ścian drewnianych od strony wschodniej oraz szczytów wraz z 

  pomalowaniem impregnatem.    

 

2) Szczegółowy zakres zamówienia określają: kosztorys ofertowy robót – załącznik nr 5 oraz SIWZ. 
 

3) Zamawiający wymaga dołączenia do oferty: 

 

a. dokumentu potwierdzającego formę wykonywanej działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub z rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego), 

b. aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami składek do Urzędu Skarbowego i Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych. 

 

4) Okres gwarancji na roboty budowlane związane z zadaniem, licząc od daty odbioru końcowego – 
    wymagany 36 miesięcy. 
 

9/ Termin i miejsce realizacji zamówienia :  do 30.04.2022 roku. 
 

10/ Podwykonawcy. 

 

Jeśli wykonanie zamówienia zostanie powierzone podwykonawcom - wykonawca w swojej ofercie 

winien wskazać którą część zamówienia będzie wykonywał podwykonawca (Załącznik nr 4 do SIWZ) 
 

Rozdział III Warunki udziału w postępowaniu 

 

11/ O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają: 

Warunki udziału w postępowaniu: 

1/ posiadanie wiedzy i doświadczenia; 
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w  co najmniej jedno 

analogiczne zamówienie. 

 

W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz 

wykonanych zadań spełniających warunki wiedzy i doświadczenia, sporządzony według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ oraz dowody potwierdzające należyte wykonanie zamówienia. 
Wykonawcy składający ofertę wspólną przedstawią razem jeden dokument w formie załącznika nr 3 

do SIWZ oraz dowody potwierdzające, iż prace zostały wykonane należycie. 
 

Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia mogą być: 

 - poświadczenia np. referencje, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych zamówień 

poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, 

2/ dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie dokonywany na podstawie 

przedłożonych w ofercie dokumentów wymienionych w SIWZ oraz będzie zgodny z formułą 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 

Rozdział IV Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawcy 

 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca musi załączyć 

    do oferty następujące dokumenty i oświadczenia : 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 2 do SIWZ ), 
2) wykaz wykonanych lub wykonywanych, jeżeli są w trakcie głównych prac w zakresie 

niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, że prace te zostały 

wykonane należycie lub że są one wykonywane należycie. Wykaz należy sporządzić według 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 
 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

    wykonawca musi załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: 

 

 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy (Załącznik nr 2 do SIWZ), 
 2) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert; 
 3) aktualne zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, 

 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, 

 

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty jak wyżej składa 

    każdy z Wykonawców oddzielnie. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: 

a) formularz cenowy wg Załącznika nr 1 do SIWZ, 
b) załączniki 1 do 6 wymienione w SIWZ. 

 

12/ Oferty wspólne: 

 

1/ W przypadku gdy podmioty wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, 

konsorcja) - mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia 

umowy. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa 

podpisanego przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie. Pełnomocnictwo 

należy przedłożyć w formie oryginału lub z podpisami notarialnie poświadczonymi. 

2/ Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy 

i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

13/ Forma dokumentów 

 

Dokumenty załączone do oferty winny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli 

w imieniu wykonawcy. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty załączone 

do oferty dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winny być 

przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 

wykonawców lub pełnomocnika reprezentującego wykonawców. 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 
 

 

 Rozdział V   Sposób obliczania ceny oferty  

 

14/ Wynagrodzenie wykonawcy 

 

Formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe. 
Cenę oferty należy ustalić na podstawie kosztorysu ofertowego, sporządzonego w oparciu o kosztorys 

ofertowy stanowiący załącznik nr 5 SIWZ. 
 

15/ Cena ofertowa 

 

1) Cena oferty powinna być zgodna z sumą wartości wszystkich pozycji kalkulacji ceny/cen netto 

i podatku od towarów i usług VAT - zgodnie z formularzem cenowym będącym Załącznikiem 

nr 1 do SIWZ. Oferta cenowa winna być wyliczona na podstawie SIWZ przeprowadzonej wizji 

lokalnej oraz kosztorysu "ślepego" – kosztorys ofertowy. 
2) Cena oferty jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (Dz.U. 2016.380), wyrażoną w złotych polskich. 

3) Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku. 

4) Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. 

5) Cena oferty musi mieć wyodrębniony podatek VAT. 

6) Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

7) Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu 

przedmiotu zamówienia. 

8) Cena ofertowa podana przez wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy. 

Rozdział VI Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty 

 

16/ Tryb badania i oceny ofert 
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Badania i oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa powołana przez zamawiającego. 

 

 

17/ Kryteria oceny oferty 

 

100% cena. 

 

18/ Zasady oceny ofert wg ustalonych kryteriów 

 

Oferenci zakwalifikowani do II etapu zostaną powiadomieni przez zamawiającego. 

Zamawiający wyznaczy termin negocjacji dla wszystkich oferentów zakwalifikowanych do II etapu. 

Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najkorzystniejszą ocenę 

zamawiającego. 

 

 Rozdział VII  Zasady przygotowania oferty  

 

19/ Zawartość oferty 

 

1) Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z SIWZ na 

formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 
 

2) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, maszynowo lub 

odręcznie niezmywalnym atramentem. 

 

3) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych 

do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym 

i wymaganiami ustawowymi. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez 

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo 

w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, określające jego zakres. 
 

4) Poprawki lub zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 

osoby lub osób uprawnionych. 

 

20/ Przygotowanie oferty 

Zaleca się, aby dokumenty ofertowe uporządkować, ponumerować i skompletować w teczce, która 

winna zawierać: 
a) wypełniony wzór formularza oferty zawierający oświadczenie o związaniu ofertą -  

Załącznik nr 1 do SIWZ, 
b) oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wykonawcy  z 

postępowania, 

c) oświadczenia oraz dokumenty wymagane w celu potwierdzenia, że oferowane prace 

odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w SIWZ, 

d) kalkulacja ceny ofertowej – formularz cenowy, 
e) informacja o podwykonawcach ( o ile dotyczy) - załącznika nr 4 do SIWZ, 
f) dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z 

przedstawionych dokumentów rejestrowych, 

 g) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców występujących wspólnie. 

 h) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załącznika nr 5, 
 i) zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 6. 
 

21/ Informacje niejawne 

 

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503), co do których 
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wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępniane 

muszą być oznakowane klauzulą: „nie udostępniać - informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa” i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały. 

 

22/ Opakowanie i oznakowanie ofert 

 

Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta 

ta winna być oznakowana następująco: 

 

1) zawierać nazwę i siedzibę oraz dokładny adres wykonawcy. W przypadku oferty wspólnej 

należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby oraz adresu wszystkie podmioty składające 

ofertę wspólną ze wskazaniem lidera, 

 

2) zostać zaadresowana na: Stadnina Koni "RACOT" Sp. z o. o. w Racocie ul. Dworcowa 5, 
64-000 Kościan 

 

zawierać nazwę przedmiotu zamówienia – : „MODERNIZACJA STAJNI LETNIEJ W RACOCIE”. 
 

Rozdział VIII Informacje o trybie składania, otwarcia oraz badania ofert 

 

23/ Składanie ofert 

 

Oferty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres: 

 

Stadnina Koni "RACOT" Sp. z o.o. w Racocie, 

Racot, ul. Dworcowa 5, 64-000 Kościan, woj. Wielkopolskie, 

 

w terminie do 11.03.2022 r., godz. 14:00. 
 

 

24/ Otwarcie ofert 

 

1) Otwarcie złożonych ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym. 

2) W celu wyboru wykonawcy zamówienia, wszystkie oferty zostaną dokładnie przebadane pod 

względem formalnym, oraz w tym kwalifikacji i wiarygodności wykonawców, poziomu ceny ofertowej, 

terminów wykonania zamówienia, gwarancji. 

3) Badania ofert dokonuje komisja przetargowa. Badanie ofert jest poufne. 

4) Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia oferty w przypadku zaistnienia oczywistych 

pomyłek w sporządzonych ofertach. 

 

25/ Związanie ofertą 

 

1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres  30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

26/ Odrzucenie ofert 

 

Odrzucona zostanie oferta w przypadku nie spełnienia warunków określonych w SWIZ. 

 

27/ Protokół postępowania 

 

1) Protokół postępowania wraz z załącznikami jest niejawny. 
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2) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeśli wykonawca, nie później niż w terminie składania 

ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępniane. 

 

Rozdział IX  Istotne postanowienia umowne 

 

28/ Termin płatności 

 

Terminy płatności zostaną określone w zawartej z wykonawcą umowie. 
 

29/ Kary umowne 

 

Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokościach określonych w zawartej 

z wykonawcą umowie – załącznik nr 6 niniejszej SIWZ. 

 

Rozdział X- Postanowienia końcowe 

 

30/ Rozstrzygnięcie postępowania 

 

1. Po złożeniu ofert wybrani przez zamawiającego oferenci zostaną w drugim etapie postępowania 

zaproszeni do negocjacji końcowych. 

2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia kryteriów przyjętych 

w postępowaniu, spośród ofert spełniających wymagania SIWZ wybranych w I etapie postępowania. 

3. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 
4. Zamawiający nie przewiduje formy odwołania od decyzji wyboru oferty. 

 

31/ Unieważnienie postępowania 

 

1) Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyny. 

W związku z unieważnieniem postępowania wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia, 

w tym zwrotu kosztów przygotowania oferty. 

2) O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy: 
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia 

postępowania przed upływem terminu składania ofert, 

b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert. 

 

32/ Zawarcie umowy 

 

1. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni po otrzymaniu zawiadomienia 

o wyborze oferty, wykonawca którego ofertę wybrano winien skontaktować się 

z zamawiającym w celu dokonania niezbędnych uzgodnień, w tym: ustalenia wysokości 

i formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy wymaganego przez zamawiającego. 

2. Umowa zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez zamawiającego po złożeniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, którzy zostali wybrani do realizacji 

przedmiotu zamówienia winni przed zawarciem umowy dostarczyć dokument regulujący 

zasady i warunki ich współpracy (umowy). 
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy , 

zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 
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Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego wykonawcy, 

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia 

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych zadań, 

Załącznik nr 4 - Wzór informacji o podwykonawcach, 

Załącznik nr 5 – Kosztorys ofertowy, 

Załącznik nr 6 – Wzór umowy. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

___________________________ 

pieczęć wykonawcy 

 

Nazwa Wykonawcy ___________________________________________________________ 

(zwany dalej przedsiębiorcą) 

Adres:_________________________________________________________ 

tel _____________________, fax ___________________, e – mail _______________________ 

REGON_________________, NIP ______________________, KRS 

__________________________________ 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamierzeniu przeprowadzenia inwestycji pod nazwą 
„MODERNIZACJA STAJNI LETNIEJ W RACOCIE”. 

2. W imieniu reprezentowanego przeze mnie przedsiębiorcy oświadczam, że 

________________________________________________________________________oferuje: 
 wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za łączną cenę: 

  

- cena netto ____________zł, 

(słownie:_______________________________________________), 

- cena brutto ___________ zł, (słownie ______________________________________________) 

- w tym ___________ % VAT w wysokości ______________ zł, (słownie 

______________________________________________) 

 zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym. 

  

 Oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zakresu zamówienia. 

  

3. Wymagany termin realizacji zamówienia:  do 30.04.2022 r. 
 

 4. Na realizowany przedmiot zamówienia przedsiębiorca udziela zamawiającemu 36 

miesięcznej gwarancji. 
 

 5. Przedsiębiorca zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz postawione 

w niej wymagania i warunki zawarcia umowy przyjmuje bez zastrzeżeń. 
  

 6. Przedsiębiorca uważa się za związanego ofertą przez okres 30 dni. 
  

 7. W przypadku wyboru oferty przedsiębiorca zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie 

i miejscu wskazanym przez zamawiającego. 

 

8. Oświadczam, że  zamówienie przedsiębiorca wykona osobiście, z wyjątkiem:   
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

9. Oświadczam, że przedsiębiorca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

10. Oświadczam, że przedmiot oferty jest w pełni zgodny z przedmiotem zamówienia określonym w 

SIWZ. 
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11. Oświadczam, że do wykonania zakresu przedmiotowego umowy przedsiębiorca zastosuje 

materiały i dostarczy urządzenia spełniające wymagania określone prawem oraz posiadające 

stosowne świadectwa, atesty, certyfikaty wymagane postanowieniami  SIWZ. 

 

12. Dane pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej: 
Nazwisko, imię _____________________________________________ 

Stanowisko _________________________________________________ 

Telefon _______________________, Fax ____________________________ 

 

13. Zastrzeżenie wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie 

mogą być ogólnie udostępnione: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

14. Inne informacje wykonawcy: 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Miejscowość, dnia 

_________________________________ 

___________________________________ 
czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby lub osób 

upoważnionych do reprezentowania wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

___________________________ 

pieczęć wykonawcy 

 

Oświadczenie 

 

 

dot. nazwa przedmiotu postępowania „MODERNIZACJA STAJNI LETNIEJ W RACOCIE” 
 

 

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu  

dotyczące: 

 

1/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, 

2/ posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  

zamówienia, 

4/ sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

Miejscowość, dnia 

__________________________________ 

 

 

 

 

___________________________________ 

czytelny podpis lub podpisy i imienne 

pieczęcie osoby lub osób upoważnionych 

do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

___________________________ 

pieczęć wykonawcy 

 

 

Wykaz wykonanych analogicznych zadań, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnia warunku 

wiedzy i doświadczenia. 
Nazwa Wykonawcy _________________________________________________________ 

Adres Wykonawcy __________________________________________________________ 

 

L.

p. 
Przedmiot zamówienia 

(charakterystyka wykonanej pracy wraz z 

informacją czy został załączony dokument 

potwierdzający, że zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie. 

Całkowita 

wartość 

(brutto) 

Terminy 

wykonania 

robót: od– 

do (dzień, 

miesiąc, 

rok) 

Miejsce 

wykonywania, 

nazwa 

zamawiająceg

o 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Miejscowość, dnia 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

czytelny podpis lub podpisy i imienne 

pieczęcie osoby lub osób upoważnionych 

do reprezentowania wykonawcy 
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 Załącznik nr 4 do SIWZ 

  

   

 _____________________________________ 

 (Nazwa i adres wykonawcy) 

 

 

 

 

  

 DANE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW 

 

 L

.p. 

 Dane wykonawcy, adres, 

NIP 

 Rodzaj powierzonej części 

zamówienia 

      

      

      

  

  

 Jeżeli wykonawca nie przewiduje udziału podwykonawców w realizacji zamówienia, 

wykonawca nie składa niniejszego załącznika. 

  

  

 Miejscowość, dnia 

 __________________________________ 

  

  

  

  

  

  

 ___________________________________ 

 czytelny podpis lub podpisy i imienne 

pieczęcie osoby lub osób upoważnionych do 

reprezentowania wykonawcy 
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 Załącznik nr 5 do SIWZ 

  

  

 _____________________________________ 

 (Nazwa i adres wykonawcy 

 

 

 

 KOSZTORYS OFERTOWY MODERNIZACJI STAJNI LETNIEJ W RACOCIE 
 

L.P. NAZWA  ELEMENTU  ROBÓT WARTOŚĆ  

NETTO 

1 Rozebranie ścian drewnianych od strony zachodniej i wykonanie nowych 

z desek struganych, łączonych na zakładkę, malowanych drewnochronem 

2x, 

420 x 260 cm x 9 sztuk 

 

2 Rozebranie drewnianych ram okiennych od strony zachodniej i 

wykonanie nowych z desek struganych, malowanych drewnochronem 2x 

420 x 70 cm x 9 sztuk 

 

3 Rozebranie drewnianych kominów wentylacyjnych pona dachem i 

wykonanie nowych pokrytych blachą ocynkowaną 

65 x 65 cm x 150 cm x 3 sztuki 

 

4 Prostowanie okapu budynku od zachodniej strony, poprzez zamontowanie 

niezbędnej konstrukcji 

41 mb 

 

5 Rozebranie istniejących opierzeń blaszanych okapów i zamontowanie 

nowych opierzeń z blachy ocykowanej na obwodzie dachu – 103 mb, 

montaż ryniem Ø 15 – 82 mb 

montaż rur spustowych Ø 10 – 25 mb 

 

6 Pokrycie dachu z pokryciem papowym, papą termozgrzewalną 

wierzchniego krycia gr. 5,2 mm z osnową – 430 m2 

 

7 Naprawa i malowanie drewnochronem 2x analogicznych ścian 

drewnianych od strony wschodniej oraz ścian drewnianych szczytowych 

 

 RAZEM WARTOŚĆ NETTO 

PODATEK VAT 

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO 

 

  

  

 Miejscowość, dnia 

  

 __________________________________ 

  

  

  

  

 ___________________________________ 

                                              czytelny podpis lub podpisy i imienne 

  pieczęcie osoby lub osób upoważnionych 

 do reprezentowania wykonawcy
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 Załącznik nr 6 do SIWZ 

  

 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) 

  

 zawarta w dniu …………. roku w Racocie, pomiędzy: 

 STADNINA  KONI  "RACOT"  SP. Z O.O.  W  RACOCIE,  UL.  DWORCOWA 5, 64-000 Kościan, 

 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod 

 Nr 0000085336,  posiadająca NIP nr  698 10 04 152, reprezentowana przez: 

 mgr inż. Andrzej Jęcz  -  Prezes Zarządu, 

 zwaną w dalszej części umowy Inwestorem 

 a 

 ………………………………………………………………………………………………………

….... 

 ………………………………………………………………………………………………………

….... 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 zwany dalej Wykonawcą, 

 została zawarta umowa następującej treści: 

  

 § 1 

 Przedmiot umowy 

  Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:   

 MODERNIZACJA STAJNI LETNIEJ W RACOCIE, (dalej: Przedmiot Umowy). 

 Przedmiot Umowy wykonany będzie z należytą starannością zgodnie z Ofertą Wykonawcy z dnia 

 ……………… roku,  stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy.   

 Miejscem wykonania Przedmiotu Umowy jest: działka nr 280/5 w Racocie, gm. Kościan należące 

do 

 Stadniny Koni „RACOT” Sp. z o.o. w Racocie, 64-000 Kościan. 

  

 § 2 

 Terminy 

 Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie: 

 - rozpoczęcie prac: od dnia  …………..2022roku, 

 - zakończenie prac: do dnia …………...2022 roku. 

 Ewentualne prace dodatkowe mogą być zrealizowane przez Wykonawcę wyłącznie w terminie 

 uzgodnionym przez Strony, na podstawie aneksu podpisanego przez obie Strony. 
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 § 3 

 Nadzór nad pracami 

 Inwestor ustanawia Nadzór inwestorski w osobie ……………………; tel. ………………………;    

 Wykonawca wskazuje jako Kierownika Robót osobę: ……………...; tel. ………………………; 

 Zmiana osób wskazanych w niniejszym paragrafie nie jest zmianą umowy, ale dla wywołania 

skutków 

 prawnych związanych ze zmianą wymagane jest powiadomienie drugiej strony w formie pisemnej. 

  

 § 4 

 Wynagrodzenie 

 Za wykonanie Przedmiotu Umowy Inwestor zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 

 w wysokości ………………………. złotych, netto (słownie: …………………………………….), 

 powiększone o należny podatek VAT.   

 Wynagrodzenie zostało ustalone na podstawie Oferty, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy. 

 Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje całość kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy 

 zgodnie z Ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 

  

 § 5 

 Warunki płatności 

 Rozliczenie Robót odbywać się będzie fakturą częściową oraz fakturą końcową zgodnie 

 z warunkami określonymi w niniejszym paragrafie. 

 Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowi protokół wykonania zakończonych 

elementów 

 Robót stwierdzający ilość, zakres rzeczowy oraz wartość wykonanych Robót - sporządzony przez 

 Wykonawcę na podstawie Oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy i podpisany 

 przez Nadzór inwestorski oraz Kierownika robót. 

 Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego Robót podpisany 

 przez komisję odbiorową powołaną przez Inwestora. 

 Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia, 

 o którym mowa w § 4 ust. 1. 

 W przypadku, gdy Roboty wykonywane były z udziałem podwykonawców, Wykonawca do faktury 

 końcowej załączy dodatkowo: oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy 

wymagalnego wynagrodzenia za wskazany na fakturze Podwykonawcy zakres Robót wykonany przez 

Podwykonawcę w poprzednim okresie rozliczeniowym lub oświadczenie Wykonawcy, z którego treści 

wynikać będzie, że wymagalne wynagrodzenie za zakres Robót wykonany przez Podwykonawcę w 
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poprzednim okresie rozliczeniowym zostało zapłacone wraz z kopią dokumentów potwierdzających tę 

okoliczność, w przypadku gdy z jakiś przyczyn nie będzie możliwe uzyskanie przez Wykonawcę 

oświadczenia Podwykonawcy, o którym mowa wyżej. Brak załączonego do faktury VAT oświadczenia, 

o którym mowa w niniejszym punkcie upoważnia Inwestora do wstrzymania płatności do czasu 

przedłożenia oświadczenia. 

 Zapłata faktur, wystawionych zgodnie z niniejszą Umową, nastąpi w formie przelewu na rachunek 

bankowy Wykonawcy nr ……………………………………, w terminie do  30 dni od daty wpływu 

faktur do siedziby Inwestora. 

 Wykonawca potwierdza, iż wskazany w Umowie jej rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 

bankowe. Jednocześnie, Wykonawca potwierdza, iż wskazany rachunek bankowy został zgłoszony do 

urzędu skarbowego Wykonawcy. 

  

 § 6 

 Warunki szczególne 

 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przy realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich 

warunków i wymogów wynikających z oferty Wykonawcy (załącznik nr 1 do umowy). Wszystkie 

Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, wiedzą 

techniczną oraz doświadczeniem Wykonawcy. 

 Jeżeli Wykonawca przy prowadzeniu robót budowlanych będzie korzystał z podwykonawców, to 

zobowiązany jest uzyskania pisemnej zgody Inwestora przed przystąpieniem podwykonawców do 

wykonywania robót. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do przesłania Inwestorowi zakresu robót 

wykonywanych przez podwykonawcę, wynagrodzenie należne podwykonawcy oraz dane 

podwykonawcy lub kopię umowy.    

 Inwestor nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na 

terenie budowy, w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

 Po zakończeniu Robót Wykonawca uporządkuje teren budowy. 

  

 § 7 

 Roboty budowlane 

 Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia Robót budowlanych co najmniej na 3 dni przed 

 planowanym terminem ich rozpoczęcia. 

 Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z terenem budowy  nie zgłasza żadnych zastrzeżeń, które 

 uniemożliwiłby mu wykonanie umowy w terminie. 

 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Inwestora za wykonanie Umowy, w tym 

za jakość materiałów i robót, terminowość oraz bezpieczeństwo robót, które wykonuje sam oraz przy 

pomocy podwykonawców. 
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 Wykonawca zobowiązuje się w trakcie trwania robót, aż do ich odbioru – utrzymać teren budowy, 

w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpadki, śmieci, 

urządzenia prowizoryczne, które nie są już potrzebne. Jest również odpowiedzialny za przestrzeganie 

przepisów BHP i p.poż., a także odpowiada za bezpieczne warunki poruszania się pojazdów i pieszych 

w obrębie realizowanych robót. Ponadto Wykonawca zobligowany jest do wyposażenia zaplecza 

Wykonawcy w odpowiedni sprzęt BHP oraz p.poż. 

 Wykonawca – jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach – ma obowiązek 

zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą o odpadach oraz 

ustawą Prawo ochrony środowiska, a także zgłoszenia informacji o wytwarzanych odpadach do 

właściwego Starostwa Powiatowego, jeżeli wynika to z przepisów prawa. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 

i  instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawców podczas 

wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny 

koszt. 

 Żadna część wykonanych robót nie może zostać zakryta lub w inny sposób usunięta z widoku bez 

uprzedniego protokolarnego lub potwierdzonego wpisem do dziennika budowy jej odbioru, 

dokonanego przez nadzór inwestorski. 

  

   

 § 8 

 Odstąpienie od Umowy 

 Inwestor może odstąpić od Umowy, gdy: 

 Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie bez uzasadnionych przyczyn i nie przystąpił do ich 

wykonywania mimo wezwania złożonego na piśmie przez Inwestora; 

 Wykonawca ze swej winy w sposób nieuzasadniony przerwał realizację Robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 15 dni, po uprzednim wezwaniu w formie pisemnej Wykonawcy do wznowienia robót; 

 Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z Umową lub nie wykonuje obowiązków wynikających 

z Umowy pomimo wyznaczenia mu na piśmie dodatkowego minimum 7 dniowego terminu opóźnienia 

w wykonaniu Przedmiotu Umowy wynosi co najmniej 30 dni. Inwestorowi przysługuje prawo 

odstąpienia od Umowy bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do 

wykonania Przedmiotu Umowy. 

 Wykonawca może odstąpić od Umowy z winy Inwestora w całości lub w części niewykonanej, 

jeżeli: 

 Inwestor będzie w opóźnieniu z zapłatą wobec Wykonawcy wymagalnych należności 

wynikających  z niniejszej Umowy powyżej 30 dni; 



20 

 Inwestor bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpi do odbioru częściowego lub końcowego 

i będzie w zwłoce ponad 30 dni, licząc od pisemnego wezwania go przez Wykonawcę do odbioru. 

 Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone w terminie 90 dni od daty zaistnienia 

okoliczności uzasadniających odstąpienie.   

  

 § 10 

 Odbiór końcowy przedmiotu Umowy 

 Wykonawca obowiązany jest zgłosić na piśmie Inwestorowi fakt wykonania przedmiotu Umowy 

i gotowości do odbioru. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnienia w zgłoszeniu będą obciążać 

Wykonawcę. 

 Inwestor wyznaczy termin odbioru i powoła komisję odbiorową w terminie do 7 dni roboczych od 

daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Z czynności odbioru spisany zostanie 

protokół zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na 

usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru. 

 Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca skompletuje i przekaże komisji odbiorowej 

wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, w tym operat kolaudacyjny, umożliwiający 

ocenę prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

 Operatem kolaudacyjnym jest dokument, na który składają się wszystkie dokumenty z 

odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót budowlanych oraz wszelkie certyfikaty, 

aprobaty techniczne, atesty wymagane Ustawą Prawo budowlane i Ustawą o wyrobach budowlanych. 

 W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wady przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

do usunięcia wady w terminie ustalonym przez Strony, w przypadku braku możliwości porozumienia 

w tym względzie w terminie wyznaczonym przez Inwestora oraz do zawiadomienia Inwestora o jej 

usunięciu. 

 Inwestor może odmówić odbioru końcowego, jeżeli przedmiot odbioru nie osiągnie 

w umówionym terminie gotowości do odbioru lub w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady 

nieusuwalne, których istnienie uniemożliwiać będzie użytkowanie obiektu. 

 W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad 

lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi Inwestor może: 

 żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie 

Wykonawcy odpowiedni termin, z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego 

terminu nie przyjmie naprawy, 

 obniżyć w odpowiednim stosunku wynagrodzenie Wykonawcy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą 

lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy 

Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Inwestora terminie – a wady są nieistotne; 

 odstąpić od umowy, jeżeli: 

 1)  wady usunąć się nie dadzą, 
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 2)  z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, 

 3) gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Inwestora terminie – a wady są 

     istotne. 

 We wszystkich wskazanych wyżej sytuacjach, Strony powinny podejmować działania, tak aby 

możliwe było wspólne ustalenie terminu na usunięcie wad, a dopiero gdy nie osiągną w tym zakresie 

porozumienia, odpowiedni termin wyznaczy Inwestor. Ustalenie terminu usunięcia wad powinno 

nastąpić w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia wady. Termin usunięcia wad nie może być dłuższy niż 14 

dni chyba, że wyznaczenie dłuższego terminu jest uzasadnione ze względów technicznych, 

logistycznych lub innych np. konieczność zamówienia części. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi 

usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Inwestora lub z okoliczności wynika, 

iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Inwestor ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inwestora o ich 

 usunięciu. 

 § 11 

 Kary umowne 

 Strony stosować będą kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

 Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną: 

 w przypadku odstąpienia od umowy przez Inwestora, z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność 

 Wykonawca, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia netto określonego w ust. 1 § 4 Umowy, 

 za nieterminowe wykonanie Przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia netto 

 określonego w ust. 1 § 4 umowy za każdy dzień opóźnienia, 

 za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub wad zgłoszonych Wykonawcy 

w okresie gwarancji/rękojmi, w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia netto określonego w ust. 1 § 

4 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie 

wad. 

 za wykonanie prac z udziałem podwykonawców bez uzyskania pisemnej zgody Inwestora, o której 

mowa w § 6 ust. 3 niniejszej Umowy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia netto określonego w 

ust. 1 § 4 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku uzyskania zgody Inwestora. 

 Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z winy Inwestora  w wysokości 10 % war-

tości 

 wynagrodzenia netto określonego w ust. 1 § 4 Umowy, 

 w przypadku gdy Inwestor bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpi do odbioru Przedmiotu 

Umowy w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go  o gotowości do odbioru, w wysokości 0,5 % 
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wartości wynagrodzenia netto określonego w ust. 1 § 4 umowy za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej 

niż 10 % wartości wynagrodzenia netto określonego w ust. 1 § 4 Umowy. 

 Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

 kodeksu cywilnego. 

 W razie zaistnienia zdarzeń nieprzewidzianych i niezależnych od Stron, o charakterze działania 

 sił wyższej, których skutków nie można było przewidzieć ani im zapobiec a które uniemożli-

wiają terminowe wykonanie Umowy, Strona, której dotyczy działanie siły wyższej, zobowiązana jest 

poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu siły wyższej, ze wskazaniem przewidywanego 

czasu trwania przeszkody w realizacji obowiązków wynikających z Umowy z powodu działania tej siły 

wyższej oraz wskazania nowego terminu realizacji przedmiotu Umowy. 

 Dla celów niniejszej Umowy „siła wyższa” oznacza każde zdarzenie nadzwyczajne, nagłe, ze-

wnętrzne, uniemożliwiające wykonanie zobowiązania wynikającego z Umowy, pozostające poza kon-

trolą Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania niniejszej Umowy i któremu nie 

można było zapobiec nawet przy dołożeniu najwyższej staranności, w tym między innymi: działanie sił 

przyrody, stan wyjątkowy, stan wojenny ,powodzie, strajki, blokady, stan epidemiczny, przerwy w do-

stawie mediów ( energii elektrycznej, wody) ograniczeniu w wykonywaniu transportu, zakazy prze-

mieszczania się nałożone przez akty prawne władz, a także inne okoliczności i przyczyny zewnętrznie, 

niezależne od Stron,  nie dające się, przewidzieć i skutków których nie da się zapobiec. 

  

 § 12 

 Zmiany lub uzupełnienia Umowy 

 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy, wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksów do umowy, pod rygorem nieważności. 

 Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę 

wynagrodzenia mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich, wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną w 

formie pisemnej. 

 Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Inwestora o każdym zdarzeniu 

mogącym 

 mieć wpływ na niewykonanie Umowy w terminie. 

  

 § 13 

 Warunki gwarancji i rękojmi 

 1. Na przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji jakości. 

 2.  Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym bez wad 

przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz wady w robociźnie. 
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 3. Rękojmia wygasa trzy miesiące po upływie terminu gwarancji. Bieg terminu rękojmi 

rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym bez wad przedmiotu Umowy. 

 4. W okresie gwarancji/rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad 

bezpłatnie w terminie ustalonym przez Strony, a przypadku braku porozumienia w tym względnie 

w terminie odpowiednim wyznaczonym przez Inwestora. 

 5. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które 

zostały zgłoszone przez Inwestora w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 

  

 § 14 

 Forma umowy 

 1. Umowę sporządzono w formie pisemnej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 

 2. Integralną część niniejszej umowy stanowi jej załącznik  nr 1 –  Oferta Wykonawcy. 

 W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów pierwszeństwo mają zapisy 

umowy, 

 a następnie dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności. 

  

 § 15 

 Rozstrzyganie sporów 

 Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji Umowy, dla których Strony nie znajdą 

 polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd w Poznaniu.   

 Administratorem podanych danych osobowych będzie Stadnina Koni „RACOT” Sp. z o.o.  

(Racot, ul. Dworcowa 5, 64-000 Kościan) i będzie przetwarzać je w celu realizacji i rozliczenia 

zawieranej umowy. 

 W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks 

 Cywilny. 

  

  

  

 WYKONAWCA                                                         INWESTOR 

  


