
 

  

Załącznik nr 7 

do SIWZ 

U M O W A  Nr ……/2020       /Wzór/ 

zawarta w dniu  ……………... 

 

pomiędzy Gminą Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy,  

REGON: 611015780 

NIP: 775-24-06-168 

reprezentowaną przez: 

Zdzisława Kostrzewę  – Wójta Gminy Nowe Ostrowy 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

przy kontrasygnacie   

Skarbnika Gminy –  Małgorzaty Sołtysińskiej 

a 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 
1. W wyniku rozstrzygniętego w dniu ………….. przetargu nieograniczonego Zamawiający powierza, a 

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn.: Budowa 25 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowe Ostrowy.     
2. Szczegółowy zakres robót, będących przedmiotem umowy oraz ich technologię określają 

dokumentacja projektowa, STWiOR i SIWZ, stanowiące załączniki do niniejszej umowy.  

 

§ 2 

Integralne części umowy 
Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią: 

1. oferta Wykonawcy, 

2. otrzymana od Zamawiającego specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

3. dokumentacja projektowa 

 

§ 3 

Termin wykonania 
1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 30.11.2020 r. 

2. Termin zakończenia robót może ulec zmianie w następujących przypadkach: 

2.1. wystąpienia długotrwałych, niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających 

wykonanie robót, 

2.2. wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, 

3. Zaistnienie przesłanek z §3 pkt 2 wymaga pisemnego uprzedzenia Wykonawcy, nie później niż na 7 

dni przed terminem wstrzymania danego zakresu robót. Ryzyko i koszty kontynuowania robót, 

pomimo powiadomienia, ponosi Wykonawca i nie obciążają one Zamawiającego.               



 

  

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie kompleksowe zrealizowanie 

zadania inwestycyjnego w zakresie umożliwiającym oddanie do użytkowania. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

2.1.  Wykonania robót budowlanych zgodnie z wytycznymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, SIWZ, STWiOR, obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, 

ppoż. oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego 

2.2.  Użycia materiałów gwarantujących odpowiednią  jakość, o parametrach technicznych i 

jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej, 

2.3.  Przejęcia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz zabezpieczenia terenu budowy i miejsc 

prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu i porządku, a w szczególności przestrzegania 

przepisów BHP na terenie budowy na koszt własny Wykonawcy, 

2.4.  Urządzenia i oznakowania placu budowy oraz utrzymywania oznakowania w stanie należytym 

przez cały okres budowy,  

2.5.  Zorganizowania we własnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami 

zabezpieczeń  p.poż. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności 

materialnej, 

2.6.  Zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu,  

2.7.  Ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy pozostające w związku 

przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawcę,  

2.8.  Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania 

na bieżąco niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów,  

2.9.  Wykonania prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia 

awarii, 

2.10.  Bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych zdarzeniach 

i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót,  

2.11.  Usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania 

robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie 

uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia, a w przypadku braku zgody stron co do terminu 

usunięcia wad i usterek – w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

2.12. Nanoszenia na bieżąco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z Nadzorem 

Inwestorskim,  

2.13. Likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż dzień 

zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego,  

2.14. Utylizacji lub przekazania uprawnionemu podmiotowi do utylizacji odpadów powstałych 

podczas wykonywania robót budowlanych,  

2.15. Wypłaty odszkodowania dla osób, którym wyrządzono szkody podczas realizacji robót, 

2.16. Prowadzenie robót budowlanych w sposób niezakłócający dojazdu do posesji mieszkańców z 

terenu realizacji inwestycji, 

2.17. Usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie okresu rękojmi lub gwarancji. 

 

§ 5 

Obowiązki Zamawiającego 
1. Dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej wraz ze zgłoszeniem budowy, 

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby i autorskiego  

3. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz przedmiotów odbioru, 

4. Odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu,  

5. Pełne sfinansowanie zadania poprzez realizację faktury wystawionej na podstawie    

    odpowiednich dokumentów, potwierdzających wartość wykonanych robót. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ, ofertą Wykonawcy 



 

  

wyłonionym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  

nieograniczonego, jest cena ryczałtowa. 

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 wyraża się kwotą: 

 

netto ……………………….. zł 

podatek VAT ….%   ………………………..zł 

brutto ………………………zł 

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

 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty, wynikające z dokumentacji projektowej, SIWZ, 

istniejącego stanu terenu, opinii instytucji uzgadniających oraz wszelkie inne, do których realizacji 

zobowiązał się Wykonawca w § 4 niniejszej umowy, włącznie z opłatami wszystkich świadczeń na 

rzecz usługodawców (opłaty za wodę, energię, obsługę geodezyjną, itp.), koszt doprowadzenia terenu 

budowy do stanu pierwotnego, w momencie zakończenia inwestycji. 

4. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy 

oraz wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych parametrów 

technicznych inwestycji oraz przekazania jej do użytkowania, nawet gdyby nie były ujęte w 

przekazanych przedmiarach. 

5. Wynagrodzenie ryczałtowe zostało ustalone na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę 

kosztorysu ofertowego. Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty 

określone w dokumentacji projektowej, na własną odpowiedzialność i ryzyko, z uwzględnieniem 

zapisów zawartych w STWiOR oraz SIWZ. 

6. Nie przewiduje się faktury pro-forma. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 

8. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy – może nastąpić z wykorzystaniem terminu odroczonej 

zapłaty - do 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego faktury sprawdzonej i zatwierdzonej 

przez Nadzór Inwestorski oraz protokołu odbioru robót.  

9. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności na rzecz banku lub innej instytucji 

finansowej ani też na rzecz innego podmiotu lub osób fizycznych. Jedynym wierzycielem dla 

Zamawiającego będzie wykonawca wybrany w wyniku zakończonego postępowania przetargowego. 

10. Należności za wykonane roboty będą regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy :  

Bank:………………….................................................................................................  

Nr rachunku : ……………………................................................................................  

11. Zapłata wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 2 w sytuacji zawarcia umów o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zgodnie z § 8, uwarunkowana jest przekazaniem 

Zamawiającemu dowodu potwierdzającego wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy wraz z oświadczeniem od Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o 

otrzymaniu należnego wynagrodzenia wynikającego z zawartych umów o podwykonawstwo lub 

dalsze podwykonawstwo. Ponadto Wykonawca załącza protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń 

przez Wykonawcę i Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. Otrzymane dokumenty będą 

podstawą dla Zamawiającego do dokonania wypłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy 

Wykonawcy. 

 

§ 7 

Osoby odpowiedzialne 
1. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie:  

……………………………….................  - upr. bud. nr.......................................................... 

 

 

 

 



 

  

§ 8 
 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

1. Zamawiający  stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których 

wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974r. – Kodeks pracy. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących zamówienie. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i  

   dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie 5 dni od otrzymania 

wezwania wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących zamówienia: 

 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności
1
 bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. 

4. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o których mowa w pkt 3 Wykonawca będzie 

każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

5. W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt 3 lub zmiany sposobu 

zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy 

dodatkowo kary umowne wskazane we wzorze umowy jak za nienależyte wykonanie zamówienia. 

6. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest 

zastąpienie ww. osoby lub osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia inną osobą lub osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe 
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Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda 
umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  



 

  

wymagania, co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany 

jest wówczas powiadomić Zamawiającego. W przypadku niezgłoszenia tego faktu Wykonawca 

będzie naliczał kary w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

 

§ 9 

Podwykonawstwo 

 Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi, poza następującymi robotami, które 

wykona za pomocą podwykonawcy/ów:  

……………………………………………………………………………..…………………………..  

………………………………………………………………………………………………………….  

 Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców także dla 

robót nieujętych w ust. 1, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wykonanie danej 

części robót budowlanych przez wskazanego podwykonawcę w trybie określonym poniżej.  

 Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, w 

tym ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy.  

 Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 

Podwykonawców z którymi współpracuje w związku z realizacją przedmiotu umowy. Nieterminowe 

regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte 

wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy lub z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem 

Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców.  

 Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców. 

 Wykonawca może powierzyć wykonywanie części robót budowlanych Podwykonawcom z 

uwzględnieniem następujących postanowień:  

6.1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć Umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia 

Zamawiającemu, w trakcie realizacji zamówienia publicznego w formie pisemnej projektu 

Umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć do wyżej wymienionych dokumentów zgodę Wykonawcy na zawarcie 

Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy. Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zobowiązany jest także przedstawić 

odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy dla danej formy 

organizacyjnej, wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania 

stron umowy.  

6.2. Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub zgłaszając zastrzeżenia do projektu umowy 

w formie pisemnej w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia mu projektu 

Umowy o podwykonawstwo. Jeżeli Zamawiający w powyższym terminie nie zgłosi na piśmie 

zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził on zgodę na projekt Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane.  

6.3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, o treści zgodnej z zaakceptowanym 

uprzednio przez Zamawiającego projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli 

Zamawiający w terminie 7 dni od doręczenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

przedkładającego kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu do 

ww. umowy, uważać się będzie, że Zamawiający wyraził zgodę na Umowę o podwykonawstwo. 

6.4. Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie, 

o którym mowa w pkt. 6.2 lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo w terminie określonym 

w pkt.6.3, będzie równoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio Umowy o podwykonawstwo 

lub jej projektu przez Zamawiającego.  

6.5. Zamawiający będzie uprawniony do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu Umowy o 

podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy:  

1) nie będzie spełniała wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt. 6.8.4  



 

  

6.6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o 

podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do ponownego przedstawienia projektu Umowy o 

podwykonawstwo lub Umowę o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi 

zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia pkt. 6.1-6.5 stosuje się odpowiednio.  

6.7. Wszystkie Umowy o podwykonawstwo dla swojej ważności wymagają formy pisemnej.  

6.8. Każdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi zawierać w 

szczególności postanowienia dotyczące:  

1) Zakresu Robót przewidzianych do wykonania,  

2) Terminu realizacji Robót,  

3) Wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie Robót,  

4) Terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tym 

zastrzeżeniem, że termin ten 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 roboty budowlanej,  

5) Rozwiązania umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy. Każdy 

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi również zawierać 

klauzulę o następującej treści: „W przypadku niezapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę Roboty, Zamawiający zapłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

żądaną kwotę wynagrodzenia, jednakże nie wyższą, niż kwota wynikająca z obmiaru robót 

wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, zatwierdzonego przez 

inspektora nadzoru budowlanego, przy cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie 

Wykonawcy".  

 Powyższe postanowienia, w tym procedurę określoną w punktach od 6.1 -6.8) stosuje się 

odpowiednio również do wszelkich zmian Umów o podwykonawstwo.  

 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę Umowy o 

podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego, skutki z tego wynikające będą obciążały 

wyłącznie Wykonawcę.  

 Każdorazowo Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej Umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyższą procedurę stosuje się odpowiednio 

do wszystkich zmian Umów o podwykonawstwo.  

 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy i/lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego (brutto) oraz 

umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie o 

którym mowa powyżej nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł 

brutto.  

 Jeżeli w umowie o której mowa w pkt. 10, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzającego wykonanie zleconej usługi lub dostawy, Zamawiający jest uprawniony do 

wniesienia sprzeciwu wzywając Wykonawcę do wprowadzenia w wyznaczonym terminie stosownej 

zmiany tej umowy pod rygorem zapłaty kary umownej.  

 W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we 

własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, 

Usługodawcy i Dostawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w Umowie o 

podwykonawstwo.  

 W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, które zostały odebrane, 

Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 



 

  

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

Umowę o podwykonawstwo.  

 W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy wynagrodzenia za dostawy, które zostały rozmieszczone i zainstalowane, a ich 

wykonanie zostało potwierdzone i odebrane przez Zamawiającego oraz za usługi, które zostały 

wykonane i odebrane przez Zamawiającego, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 

 Zapłata o której mowa w pkt. 12-13 obejmuje wyłącznie należne Podwykonawcy, dalszemu 

Podwykonawcy wynagrodzenie bez odsetek i innych należności ubocznych, powstałe po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

 Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy/dalszego 

Podwykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz 

nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Brak odpowiedzi będzie równoznaczny z 

wyrażeniem zgody na dokonanie zapłaty.  

 W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może:  

17.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, 

Usługodawcy lub Dostawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo; 

17.2. 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  

17.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, 

Usługodawcy lub Dostawcy, jeżeli podmiot ten wykaże zasadność takiej zapłaty.  

 W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy/ 

Usługodawcy/Dostawcy, Zamawiający dokona potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum), Umowy o 

podwykonawstwo, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum.  

 Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie podzleci Podwykonawcom innych części zamówienia 

niż te wskazane w ust. 1.  

 Dopuszcza się na etapie realizacji zamówienia możliwość dokonania zmiany albo rezygnacji z 

Podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a 

ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, pod warunkiem że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia powyższe warunki udziału 

w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymaganym w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.  
 

§10 

Odbiór robót 
1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o gotowości do 

odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz wykonanych elementów rozliczeniowych, 

składających się na przedmioty odbioru, a w przypadku odbioru końcowego - złoży jednocześnie 

wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru robót 

zanikowych, ulegających zakryciu i wykonanych elementów rozliczeniowych, składających się na 

przedmiot odbioru oraz w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia o zakończeniu robót - do 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie przystąpienia do odbioru, a w przypadku 



 

  

stwierdzenia braku gotowości do odbioru Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie 

Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych 

robót i zaproponuje nowy termin. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

4.1. jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

4.2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

4.2.1. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

4.2.2. jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić 

od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

5. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie  ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad. 

 

§ 11 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 

1.1. za opóźnienie w oddaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 6 ust.2, za każdy dzień opóźnienia, 

1.2. za opóźnienie w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie    gwarancji i 

rękojmi - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6   ust.2, za każdy dzień 

opóźnienia w ich usunięciu, 

1.3. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2, przy czym Zamawiającemu przysługuje 

prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania dodatkowego, w przypadku gdy poniesiona 

szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej, 

1.4. z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, skutkującego bezpośrednią zapłatą podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy przez zamawiającego – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 6 ust.2, 

1.5. z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2, za 

każdy dzień zwłoki, 

1.6. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 6 ust.2, 

1.7. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

6 ust.2, 

1.8. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2, 

1.9. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktury w wysokości ustawowej. 

1.10. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda,   

Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości. 

1.11. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez    Zamawiającego z 

wystawionej przez siebie faktury. 

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną za: 

2.1. zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, 

2.2. zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, po jego wykonaniu, w wysokości 100 zł za        każdy 

dzień opóźnienia 

2.3. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w         wysokości 5% 

ceny, stanowiącej wynagrodzenie umowne. 

2.4. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w zakresie     zobowiązań 

Zamawiającego, określonych w §5 ust.2 umowy, powstanie szkoda po stronie wykonawcy, 

Zamawiający zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości. 



 

  

§ 12 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1.1. W razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy. Odstąpienie od umowy  winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach. 

1.2. Zamawiający przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż jeden miesiąc. 

1.3. Wykonawca nie respektuje nakazów Nadzoru Inwestorskiego. 

1.4. Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową i pomimo pisemnego wezwania nie nastąpiła 

poprawa ich wykonania. 

2. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1.2 – 1.4 traktowane będzie jako 

odstąpienia od umowy z wyłącznej winy Wykonawcy.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez 

uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub bez uzasadnienia odmawia podpisania protokołu odbioru 

ostatecznego.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać szczegółowe 

uzasadnienie.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

5.1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia 

od umowy,  

5.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,  

5.3. Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą 

umową.  

5.4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających. 

5.5. Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez 

niego dostarczone lub wniesione. 

§ 13 

Rozliczenie przedmiotu umowy 
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową, przy czym  podstawą do wystawienia 

faktury jest protokół odbioru  końcowego bez uwag.    

2. Termin realizacji faktury – do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.   

3. Należność Wykonawcy, wynikająca ze złożonej faktury, będzie przekazana na wskazane przez 

Wykonawcę konto nr..................................................................., z zastrzeżeniem poniższych 

postanowień.  

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego  

wynagrodzenia podwykonawcy, wykonującemu prace podlegające odbiorowi, zgodnie z  łączącą ich 

umową o podwykonawstwo, zaakceptowaną przez Zamawiającego, której przedmiotem są roboty 

budowlane, dostawy lub usługi. Jeżeli podwykonawca zatrudnia dalszych podwykonawców, to w 

takim przypadku zobowiązany jest do stosowania  analogicznej procedury. 

5. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia, za odebrane roboty  budowlane, 

jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia  podwykonawcom, o których 

mowa w ust. 4.  

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w 

ust. 4, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w 

części równej sumie kwot, wynikających ze zobowiązań wykonawcy, podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, do momentu przedstawienia  wymaganych dowodów. 

7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego  

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez   zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub  który zawarł przedłożoną 



 

  

zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem  są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez  wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty   budowlane. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po  

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić  Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.7, w  terminie 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.9, Zamawiający może: 

10.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu         

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

10.2. 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  

10.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność  takiej zapłaty. 

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych   

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.7, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

12. 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. 

13. Wykonawca oświadcza, że jego Numer Identyfikacji podatkowej jest następujący:  

………………………………………………………………………………………………….. 

14. Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego zamawiającego 

15. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, której faktura 

dotyczy.  

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147-150 ustawy 

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na okres wykonania zadania i okres rękojmi. 

2.  Wartość zabezpieczenia ustala się w wysokości 5% wynagrodzenia za wykonanie zadania 

określonego w §6 ust. 2 niniejszej umowy, to jest w kwocie ……………….. zł w 

formie…………………………………………………………………………………………… 

3.  70 % wysokości zabezpieczenia podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

4.  30% wysokości zabezpieczenia, pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, 

Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

§ 14 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu w rozumieniu art. 577 k.c., na przedmiot umowy ......... 

miesięcznej gwarancji jakości, 

2. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem  odbioru końcowego robót i przekazania obiektu w 

użytkowanie.   

3. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy składające się na przedmiot umowy, wraz z zakupionymi od 

podmiotu trzeciego które posiadają krótszą gwarancję producenta (np.: pompy, zawory itp.). Na 

elementy te obowiązuje gwarancja Wykonawcy zgodnie z pkt 1. 

 



 

  

§ 15 

Zmiany umowy 

 Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, chyba, że 

Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

 Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych tj. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku 

wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

 zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku 

VAT;  

 zmiana oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 

 zmiana terminu zakończenia robót w następujących przypadkach: 

1) wystąpienia długotrwałych, niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających 

wykonanie robót, 

2) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego,  

 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu  

    cywilnego oraz ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami.  

2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu  

    właściwym miejscowo dla Zamawiającego sądom powszechnym. 

3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2  

    egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

Zamawiający             Wykonawca 

 

 

 

  ……………………….      ………………………… 

 

 

 



 

  

Załącznik nr 8 

 

ZOBOWIĄZANIE 

podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich 

przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy PZP 

 

Wykonawca: 

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

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

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

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

 

Reprezentowany przez: 

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

………………………………………………..…………………………………………………………….. 

 

Ja (My) niżej podpisany(ni)  

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

………………………………………………………………………………………..……………………..  

 

działając w imieniu i na rzecz:  

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

………………………………………………………………………………..……………………………..  

 

oświadczam(y), że w przetargu nieograniczonym na:  

„Budowa 25 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowe Ostrowy” 

 

Zobowiązuję (zobowiązujemy) się udostępnić swoje zasoby Wykonawcy:  

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

………………………………………………………………………………………………………..…….. 
 

(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy)
 

W celu oceny, czy ww. Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla 

należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty dostęp 

do moich zasobów podaję:  

 

1) zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy:  

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

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

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

 

2) sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:  

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

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

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

 

3) charakteru stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą:  



 

  

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

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

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

 

4) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia:  

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

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

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

 

.................................., dnia ………………………………. 

……………………………………………………. 

                                                                                                        (imię i nazwisko)  

                                                                                        podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 

 

 


