Załącznik nr 9 do SIWZ
U M O W A nr ..../.... (wzór)
zawarta w dniu ……………….. w Słupsku pomiędzy:
Zespołem Żłobków Miejskich w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Gen. Andersa 4, NIP: 8393168952, Regon: 221580377,
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Dyrektora – Bożenę Wszółkowską
zwanym/ą dalej Zamawiającym,
a
……………………………………………………………………………………….
reprezentowanym/ą przez:
zwanym/ą dalej Wykonawcą,
została zawarta umowa o następującej treści:
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego
w podstawowej procedurze ustawowej, opublikowanego w biuletynie Urzędu Zamówień
Publicznych ...................................., siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej w dniu ........
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane obejmujące: Wymianę instalacji wewnętrznej wodnokanalizacyjnej w budynku Żłobka nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4 w Słupsku
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę istniejących w budynku instalacji wewnętrznych:
- zimnej wody
- ciepłej wody użytkowej
- kanalizacji sanitarnej
3. Opracowanie dokumentacji odbiorowej określonej w § 9 ust. 2 pkt 2 lit. b umowy.
4. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej, zawierającej projekt ,
specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisanym w dokumentacji projektowej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy.

3. Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
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w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) jeśli w
zamówieniu na roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa
może nie obejmować przedmiaru robót. W niniejszym przetargu przewidziano rozliczenie ryczałtowe, stąd
załączone do SIWZ przedmiary robót pełnią rolę pomocniczą. W świetle powyższego obowiązkiem
Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ryczałtowej wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania
przedmiotu zamówienia opisanego w ust 1-3 umowy.
Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszystkie informacje konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy i ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji
zamówienia w zakresie możliwym do przewidzenia na etapie oferowania, na podstawie SIWZ, dokumentacji
projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ.
Obowiązek określony w ust. 5 nie dotyczy warunków niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania.
.
§ 2.
Termin realizacji umowy
Termin wykonania zamówienia ustala się: od dnia podpisana umowy do dnia 24 sierpnia 2016r.
Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie uznany za wykonany z datą prawidłowego zawiadomienia przez
Wykonawcę o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 2 lit. b
niniejszej umowy. W przypadku przerwania lub odstąpienia od czynności odbioru uznanie przedmiotu
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umowy za wykonany następuje w terminie ponownego zawiadomienia o zakończeniu robót i gotowości do
odbioru.
Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni licząc od daty zawarcia Umowy, tj. do dnia …………..
przedstawić Zamawiającemu celem zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowy zgodny z :
1) ofertą Wykonawcy i jej załącznikami oraz
2) wymaganiami Zamawiającego w zakresie płatności zawartymi w § 8.
Harmonogram rzeczowo – finansowy po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanowi załącznik nr 3 do
Umowy.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec przesunięciu w przypadkach wskazanych
w niniejszej umowie, w tym o czas wynikły wskutek działania siły wyższej.
Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron,
uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani
przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
W razie zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek wystąpienia siły wyższej, Wykonawca zobowiązuje
się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego (a następnie potwierdzić to zdarzenie pisemnie).
W razie wystąpienia przypadku siły wyższej, data ustalona dla zakończenia robót będzie przesunięta o czas,
w którym siła wyższa uniemożliwiła kontynuację robót pod warunkiem, że ma to bezpośredni wpływ na
realizację przedmiotu umowy, o czym Strony zdecydują w Protokole Uzgodnień podpisanym przez
Wykonawcę oraz Zamawiającego.
Zmiana terminu realizacji umowy wymaga pisemnego aneksu do niniejszej umowy.
§ 3.
Osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu umowy
Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: .............................................................
Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.1409 ze zm.) z zastrzeżeniem, iż nie jest umocowany do samodzielnego
podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, zamiennych lub koniecznych.
Decyzje w zakresie robót, o których mowa w ust. 2 podejmuje wyłącznie Zamawiający.
Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne
zrealizowane przed terminem podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 3 umowy.
Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy.
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ............................................, posiadającego
uprawnienia budowlane nr: ............................................................................., upoważniające do kierowania
robotami budowlanymi wydane przez .............................. .
W toku realizacji niniejszej umowy możliwa jest zmiana osób wskazanych w ust. 6, wyłącznie za zgodą
Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej oraz pod warunkiem posiadania przez te osoby co najmniej
takich samych uprawnień i kwalifikacji zawodowych oraz co najmniej takiego samego doświadczenia jak
wymagane w warunkach udziału w postępowaniu w przetargu nieograniczonym w wyniku, którego została
zawarta niniejsza umowa.
§ 4.
Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy
w terminie do 7 dni od daty udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy.
Zamawiający ma obowiązek dokonywania odbiorów robót na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności przy zachowaniu ustalonych w
umowie warunków.
Zamawiający ma prawo zlecenia dodatkowych badań i ekspertyz na stosowane materiały, surowce
i technologie. W przypadku negatywnych wyników koszty badań i ekspertyz poniesie Wykonawca.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Wykonawcę wynikające
z braku lub niewłaściwego dozoru placu budowy.
§ 5.
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia placu budowy od Zamawiającego i do rozpoczęcia robót
w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy. Roboty budowlane składające się na przedmiot umowy
należy wykonywać w terminie, zgodnie z niniejszą umową, z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją

projektową, obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy
technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.
2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyłącznie materiałów spełniających wymagania norm, posiadających
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w projekcie parametry techniczne.
3. W przypadku potrzeby zmiany materiałów na etapie realizacji robót Wykonawca przed ich zastosowaniem
musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót i w przypadku wykonania ich niezgodnie
z ustawą Prawo budowlane lub uszkodzeniem pozostałej części obiektu jest zobowiązany do przywrócenia
stanu pierwotnego i usunięcia wszelkich usterek na własny koszt.
5. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami
Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy
Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących na terenie budowy przepisów BHP oraz
ppoż., a także obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska.
7. Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy należy w szczególności:
1) kompleksowe i terminowe wykonanie robót objętych umową,
2) zagospodarowanie terenu budowy, jego zabezpieczenie oraz zorganizowanie we własnym zakresie
zaplecza budowy,
3) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót
podstawowych,
4) zapewnienie kompletnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń
niezbędnych do wykonania robót oraz usunięcie wad oraz zabezpieczenie placu budowy,
5) ponoszenie odpowiedzialności za wykonanie robót tj. zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób
przebywających na placu budowy i mienia oraz metody organizacyjno – techniczne stosowane na placu
budowy,
6) w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń lub mienia Zamawiającego w toku realizacji robót
– naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,
7) usuwanie i składowanie lub utylizowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów,
odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych,
8) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenie do stosowania w
budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną oraz wykonywanego przedmiotu zamówienia.
9) prowadzenie dziennika budowy wszystkich robót i przedkładanie go Zamawiającemu celem dokonania
wpisów i potwierdzeń,
10) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom Zamawiającego oraz pracownikom organów
państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą
Prawo budowlane oraz udostępnienie im niezbędnych danych i informacji,
11) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonywania robót dodatkowych, zamiennych,
koniecznych, w terminie 3 dni daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,
12) informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz robót
zanikających,
13) inne niezbędne czynności wymagane przepisami prawa, a związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
8. Jeżeli Wykonawca nie poinformował inspektora nadzoru o okolicznościach, o których mowa w ust. 7 pkt 12,
zobowiązany jest na swój koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a
następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego.
9. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia i utrzymywania przez okres obowiązywania umowy odpowiednich
umów ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w trakcie realizacji niniejszej umowy w związku z
określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.
10. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt sporządzić dokumentację odbiorową zgodnie z § 9 ust. 2 umowy.
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§ 6.
Wykonawcy i Podwykonawcy
Wykonawca wykona siłami własnymi następujący zakres robót stanowiących
umowy: .................................................................................................................................
Wykonawca powierzy Podwykonawcy następujący zakres robót stanowiących
umowy:..................................................................................................................................
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Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie
obowiązków wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za
działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.
W toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia możliwa jest zmiana Podwykonawców
wskazanych w ust. 2, wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie
realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
Zamawiający w terminie do 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6.
Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7 uważa się za akceptację projektu
umowy przez Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiający w terminie do 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6.
Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, w terminie do 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy na podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie powyższe nie
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.
W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w
ust. 6 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
Przepisy ust. 5-13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia
i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania,
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
Ustalone w niniejszej umowie i wynikające z przepisów prawa zasady zatrudnienia podwykonawcy stosuje
się odpowiednio do zatrudniania przez podwykonawcę (podwykonawców) dalszych podwykonawców.
Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do zapewnienia przestrzegania powyższych zasad
w umowach zawieranych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
§ 7.
Wynagrodzenie Wykonawcy
Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto, które
wynosi: ....... (słownie: .......), w tym wartość netto ............. zł oraz podatek VAT w wysokości ....... zł.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite
i kompletne wykonanie prac objętych niniejszą umową zgodnie z dokumentacją projektową, Prawem
budowlanym, ofertą Wykonawcy, obejmując koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych,
zagospodarowania placu budowy, sporządzenia dokumentacji odbiorowej oraz podatek VAT w ustawowej
wysokości z uwzględnieniem wprowadzonych zmian na etapie postępowania przetargowego.

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest stałą ceną ryczałtową na cały okres obowiązywania umowy, nie
podlegającą zmianom, za wyjątkiem przypadków wskazanych w postanowieniach SIWZ lub przepisach
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty zużycia mediów
niezbędnych do realizacji robót. Wszelkie koszty zużycia mediów związane z wykonywaniem robót będą
ponoszone przez Wykonawcę.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1,
wartości robót nie wykonanych, a ujętych w cenie na zasadach określonych w niniejszej umowie.
5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu i odbiorze robót na podstawie
protokołu, w oparciu o faktury przejściowe zgodnie z zaawansowaniem robót, potwierdzone przez
inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego.
6. Suma faktur częściowych (przejściowych) nie może przekroczyć 50% wartości umownej brutto określonej w
§ 7 ust. 1 niniejszej umowy.
7. Końcowe rozliczenie przedmiotu umowy, nastąpi w oparciu o fakturę końcową, po zakończeniu całości
robót, na podstawie protokołu odbioru końcowego, przedstawieniu wszystkich dokumentów, o których
mowa w § 9 ust. 2. Faktura końcowa zostanie zapłacona przez Zamawiającego wyłącznie po przedstawieniu
Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami, wskazujących na
dokonanie przez Wykonawcę zapłaty należnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców w przypadku
powierzenia im części przedmiotu umowy. Zapis niniejszy stosuje się odpowiednio w odniesieniu do
dalszych Podwykonawców.
§ 8.
Warunki płatności
1. Strony dopuszczają rozliczenie za przedmiot umowy fakturami częściowymi (przejściowymi) za rzeczywiście
wykonane sprawdzone przez Zamawiającego i odebrane zadania częściowe realizowane w zakresie
przewidzianych robót. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę, na podstawie podpisanego
protokołu odbioru częściowego.
2. Dopuszcza się fakturowanie wyłącznie za kompletne elementy robót budowlanych określone
w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 3, nie więcej niż 50% wartości
elementu, do czasu bezusterkowego końcowego odbioru robót.
3. Końcowe rozliczenie nastąpi w oparciu o fakturę końcową po zakończeniu robót, na podstawie protokołu
odbioru końcowego, przedstawieniu wszystkich dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 2.
4. Termin płatności faktur przejściowych wynosi 30 dni, licząc od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.
5. Strony ustalają, iż faktura końcowa płatna będzie po rzeczywistym zakończeniu robót, w terminie 30 dni od
dnia dostarczenia faktury końcowej wraz ze wszystkimi dokumentami i oświadczeniami wymaganymi przez
Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę
w fakturze.
7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Jeżeli zatrudnieni są podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, dodatkowym, warunkiem wypłaty
wynagrodzenia dla Wykonawcy jest przedstawienie Zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy o braku wymagalnych zobowiązań Wykonawcy w stosunku do nich, wynikającego
z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo, natomiast do faktury
końcowej- kopia wszystkich dowodów zapłaty. Za dowód zapłaty należy rozumieć potwierdzoną za
zgodność z oryginałem kopię przelewu płatności na konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
9. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o
podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane, dostawy, usługi.
10. Bezpośrednia zapłata wg ust. 8 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. Termin zgłaszania uwag – 7 dni od dnia doręczenia tej informacji
Wykonawcy.
12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których
mowa w ust. 9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
14. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury – w całości lub w części
– w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających
z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.
15. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na
osobę trzecią.
§ 9.
Odbiór robót
1. Zakres i sposób odbiorów elementów robót odbywać się będzie zgodnie z warunkami niniejszej umowy,
obowiązującymi przepisami w tym prawem budowlanym.
2.Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:
1) odbiór częściowy, dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń przewidzianych
w umowie; dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę
protokołu odbioru części przedmiotu umowy, potwierdzonego przez inspektora nadzoru wskazanego
przez Zamawiającego. Odbiór częściowy będzie następował nie częściej niż raz w miesiącu. O
częstotliwości
i konieczności dokonywania odbiorów częściowych decyduje Zamawiający
biorąc pod uwagę specyfikę wykonywanych robót.
2) odbiór końcowy:
1.a) dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy
na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami
ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Zamawiającego potwierdzenie takie następuje po
usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego.
1.b) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie całości robót i gotowość do odbioru. Wraz ze
zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą tj. atesty, oryginał dziennika budowy (o ile
jest wymagany), oświadczenie Kierownika Budowy, zgodne z art. 57 Prawa Budowlanego, komplet
ważnych kart gwarancyjnych na zamontowane urządzenia, niezbędne badania oraz dokumenty dot.
ostatecznego rozliczenia się z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. Zgłoszenie zakończenia
całości robót uznane będzie za prawidłowe jeśli spełnia powyższe wymogi.
1.c) Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 3 dni od zgłoszenia zakończenia robót
przez Wykonawcę, po stwierdzeniu prawidłowości zgłoszenia. W przypadku stwierdzenia
niekompletności zgłoszenia lub gdy oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu wszystkich robót
objętych umową okaże się nieprawdziwe Zamawiający odmówi przystąpienia do odbioru końcowego
i wezwie Wykonawcę do uzupełnienia zgłoszenia lub dokończenia robót. W przypadku ponownego
zawiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu całości robót i gotowości do odbioru powyższe
zasady stosuje się odpowiednio.
1.d) Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy. W wyniku odbioru końcowego strony mogą:
- przerwać czynności odbiorowe,
- potwierdzić wykonanie całości robót objętych umową bez uwag lub wskazać na istniejące wady
wyznaczając Wykonawcy termin na ich usunięcie określając jednocześnie termin odbioru robót
poprawkowych.
Odbiór końcowy będzie uznany za zakończony w sytuacji gdy strony potwierdzą usuniecie wszystkich
wad ujawnionych w toku odbioru lub porozumieją się co do skutków ich nieusunięcia z wyłączeniem
sytuacji odstąpienia od umowy.
3) odbiór ostateczny: dokonywany przez strony po upływie okresów rękojmi i gwarancji w sytuacji braku
istnienia niezaspokojonych roszczeń Zamawiającego zgłoszonych w okresie rękojmi i gwarancji. W takim
przypadku odbiór ostateczny nastąpi po usunięciu wszelkich zgłoszonych usterek i wad.
3. Przystępować do odbiorów w imieniu Zamawiającego będzie inspektor nadzoru inwestorskiego
w terminie 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do takich odbiorów przez Wykonawcę.

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie ujawnionych wad.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania
wyznaczenia kolejnego terminu na odbiór.
6. Wszystkie czynności związane z odbiorem robót, wymagają formy pisemnej protokołu podpisanego przez
Strony, pod rygorem nieważności.
7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono
istnienie wad istotnych, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż
do czasu usunięcia wad, jeśli usunięcie jest możliwe w wyznaczonym terminie.
8. Istnienie wady powinno być stwierdzone w protokole odbioru. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad
na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
9. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek i wad niezwłocznie na zasadach w terminie wskazanym
przez Zamawiającego w protokole odbioru.
10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia lub nie
dających się usunąć w odpowiednim terminie Zamawiający może:
1) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeśli wady są nieistotne i dokonać odbioru robót
2) odstąpić od umowy.
11. Powyższe postanowienia nie naruszają uprawnień stron przysługujących zgodnie z przepisami kodeksu
cywilnego w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań.
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§ 10.
Kary umowne
W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje
się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w przedstawieniu harmonogramu rzeczowo – finansowego celem jego zatwierdzenia w
wysokości 100,00 zł,
2) za naruszenie terminów wykonania zamówienia o których mowa w § 2 ust. 1 w wysokości
2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,
3) za naruszenie terminu rozpoczęcia robót w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,
4) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia,
5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 500 zł,
6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokości 300 zł,
7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 500 zł ,
8) w każdym przypadku, gdy w wyniku naruszenia umowy lub przepisów prawa w zakresie obowiązków
związanych ze zgłoszeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający poniesie szkodę
lub po stronie Zamawiającego istnieć będzie choćby potencjalny obowiązek zapłaty niezapłaconego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu,
niezależnie od innych roszczeń, karę umowną w kwocie, która odpowiada sumie wartości roszczeń
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wobec Zamawiającego. Określona w niniejszym punkcie
kara umowna będzie wymagana, jeżeli przed terminem ustalonym do jej zapłaty w wezwaniu
Zamawiającego, Wykonawca ureguluje wszelkie zobowiązania wobec niezgłoszonego lub
nieprawidłowo zgłoszonego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
9) za naruszenie terminu przystąpienia do usuwania wad i usterek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,
10) za naruszenie terminu w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze częściowym, końcowym i
ostatecznym wskazanych w protokołach odbioru w wysokości 2 % łącznego wynagrodzenia brutto
określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad.
11) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od
Zamawiającego w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.
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Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki za opóźnienie w zapłacie w ustawowej wysokości.
Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub wniesionego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Niezależnie od roszczeń o kary umowne każda ze stron może dochodzić odszkodowania za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie umowy na zasadach ogólnych określonych w przepisach kodeksu cywilnego.
6. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót, jak również
z innych zobowiązań umownych.
§ 11.
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca na podstawie niniejszego dokumentu umowy udziela .......... miesięcy gwarancji na wykonany
przedmiotu umowy, w szczególności w odniesieniu do jakichkolwiek usterek, uszkodzeń, niedokładności,
wad jakiegokolwiek rodzaju mających swoją przyczynę w niewłaściwym wykonaniu umowy i ujawnionych
w okresie gwarancji. Okres gwarancyjny rozpoczyna bieg od daty zakończenia odbioru końcowego.
2. Żadne postanowienia umowy nie ograniczają ani nie wykluczają w żaden sposób rękojmi Wykonawcy za
wady fizyczne i prawne, wynikające z postanowień kodeksu cywilnego.
3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie .......... miesięcy od daty
zakończenia odbioru końcowego.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego usterek w wykonanych robotach Zamawiający wezwie
Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia tych usterek. Wykonawca przystąpi do usunięcia usterek, na swój
koszt, ryzyko i niebezpieczeństwo, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni.
5. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wszystkie usterki wynikłe z wad wykonania, które
ujawniły się w okresie gwarancji i rękojmi w możliwie jak najkrótszym czasie. Termin rozpoczęcia i
usunięcia usterek będzie określony przez Strony, przy założeniu, że termin ich usunięcia nie przekroczy
jednego miesiąca.
6. W przypadku jeśli Wykonawca nie usunie usterek w terminie lub nie rozpocznie ich usuwania,
Zamawiający będzie miał prawo dokonać naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, zatrudniając własnych
specjalistów lub specjalistów strony trzeciej, bez utraty praw wynikających z gwarancji, ale po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu pisemnym i nie podjęciu przez Wykonawcę napraw w wyznaczonym terminie. W
przypadku rozbieżnej oceny przyczyn usterek Strony rozstrzygająca będzie opinia biegłego rzeczoznawcy
powołanego przez Zamawiającego. Koszty wykonania zastępczego pokrywa Wykonawca. Zamawiający ma
prawo pokryć koszty wykonania zastępczego z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości strat poniesionych przez Zamawiającego z tytułu
wadliwie wykonanych robót.
8. Wszystkie reklamacje Zamawiającego będą zgłaszane pisemnie.
9. Protokół odbioru ostatecznego będzie ostatecznym potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
10. Po upływie okresów rękojmi i gwarancji strony dokonają odbioru ostatecznego.
§ 12.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Warunkiem podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia jest wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy tj.
wynagrodzenia brutto określonego w umowie.
2. Termin wniesienia zabezpieczenia: przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego NR 54 1140 2118 0000 2197 9000 1004
6. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na ww. rachunku bankowym i zwraca je

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
7. Zamawiający zwraca 70 % kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
8. Kwota w wysokości 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia zostaje pozostawiona na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.
9. Kwota, o której mowa w ust. 8, jest zwracana nie później niż w 30 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
10. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie przechodzi na rzecz Zamawiającego i
będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania zamówienia.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z zabezpieczenia naliczonych kar umownych oraz wszelkich
roszczeń podwykonawców oraz dalszych podwykonawców względem Zamawiającego.
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§ 13.
Odstąpienie od umowy
Niezależnie od powodów wynikających z przepisów prawa Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia
od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu i jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy:
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, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
2)
Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
3)
wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w sytuacjach określonych w art. 143 c ust. 7 ustawy prawo zamówień
publicznych.
4)
sytuacji określonej w § 5 ust. 5 i § 9 ust. 2 pkt 2 d niniejszej umowy.
W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Uprawnienie odstąpienia od umowy Zamawiający może
zrealizować w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przesłankach odstąpienia.
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:
1)
w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,
2)
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,
3)
Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy
urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
W przypadku gdy Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku i rozliczenia robót
Zamawiający wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzację, którą przekaże do wiadomości Wykonawcy
robót.
§ 14.
Zmiany treści umowy
Zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu stron, z zachowaniem formy
pisemnej.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w
ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej
zmiany.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w
następującym zakresie:
1) zmiany terminu realizacji zamówienia na skutek:
a)
zaistnienia siły wyższej,
b)
przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony
prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych,
c)
wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych a także ich zmiany mających
wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,

d)
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konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej bądź realizacji robót dodatkowych lub
zamiennych podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót,
zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego lub lepszego efektu
użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji
robót, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia
losowego, których celem jest przywrócenie do stanu sprzed powstania szkody,
e)
przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
f)
opóźnienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiającego, jeżeli opóźnienie to będzie miało
wpływ na termin zakończenia inwestycji,
g)
zmian przedmiotu zamówienia wynikającego z inicjatywy Zamawiającego lub okoliczności które
uniemożliwiają należyte wykonanie przedmiotu umowy,
h)
zawieszenia i wstrzymania robót,
i)
zmianę terminu rozpoczęcia robót w sytuacjach uzasadnionych leżących po stronie
Zamawiającego.
2) Zmiany ryczałtowej ceny brutto realizacji robót budowlanych:
a) na skutek zmiany obowiązującego podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te powodują
konieczność zmiany ceny wg obowiązujących stawek podatku VAT,
b) w przypadku zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiającego lub zastosowania przez
Wykonawcę preferencji cenowych,
c) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie części zamówienia nie leży
w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a także w
przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
odliczenia z wynagrodzenia umownego wartości robót niewykonanych, a ujętych w ofercie
Wykonawcy.
3) Wynikającym z potrzeby wprowadzenia innych rozwiązań technologicznych usprawniających
wykonanie zamówienia ze względów technicznych lub finansowych z zastrzeżeniem, że zmiany nie
mają istotnego wpływu na pierwotne warunki udziału w postępowaniu oraz na pierwotny przedmiot
zamówienia określony w SIWZ.
4) zmian wynikających ze zmian przepisów prawa, niezależnych od stron,
5) zmiany zakresu robót powierzonego podwykonawcom,
6) zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji, o których mowa w § 3 umowy, przy
czym nowo wskazane osoby powinny spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i
uzyskać pozytywną akceptację Zamawiającego.
W zakresie zmiany wynagrodzenia dotyczącego robót zamiennych Zamawiający dopuszcza taką możliwość
jeżeli wartość tych robót nie przekroczy ceny ryczałtowej zaoferowanej przez Wykonawcę i ujętej w
umowie. W przypadku potrzeby zrealizowania robót zamiennych znacznie przekraczających po zmianach
cenę zamówienia Zamawiający ograniczy pierwotny zakres prac podlegający zmianom wraz ze
zmniejszeniem wynagrodzenia.
Każda zmian umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga
zgody drugiej strony.
§ 15.
Postanowienia końcowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) aktów prawnych wydanych na jej
podstawie, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), a w sprawach procesowych – przepisy
Kodeksu postępowania cywilnego oraz treść oferty złożonej przez Wykonawcę w przetargu, w wyniku
którego zwarto niniejszą umowę.
Właściwym do rozpatrzenia i rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd
właściwy dla Zamawiającego.
Warunkiem podpisania umowy jest między innymi obowiązek dostarczenia polisy ubezpieczeniowej OC
Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co
najmniej 100 tys. zł, która będzie załącznikiem do umowy i utrzymywania jej w całym czasie trwania
umowy. Ubezpieczenie pokrywa złożona polisa o nr ………………………………….
Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach - 1 egz. dla każdej Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego.

Załącznikami do umowy są:
1.
Dokumentacja projektowa - zał. nr 1 do umowy,
2.
Oferta Wykonawcy - zał. nr 2 do umowy,
3.
Harmonogram rzeczowo – finansowy – zał. nr 3 do umowy,
4.
Polica OC Wykonawcy – zał. nr 4 do umowy,
5.
Uprawnienia branżowe osób wskazanych do realizacji zamówienia – zał. nr 5 do umowy
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