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UMOWA  

Zawarta w dniu ……………2019r.  w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy: 

Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Spółka z o.o.,  

ul. B. Prusa 66, Nr REGON 550733679, NIP 759-14-75-720 

wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000153255 prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  XIV wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego o kapitale zakładowym 33.070.000,00 złotych  

reprezentowanym przez: 

Paweł Mieczkowski  Prezes Zarządu 

zwanym dalej Inwestorem, 

a 

………………………………………………………………………………………….. 

NIP …………………..  REGON ……………….. 

reprezentowanym przez: 

………………………………………… 

 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………. 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania 

o zamówienie publiczne na Budowę zbiornika podziemnego na wodę do celów zewnętrznego 

gaszenia pożaru wraz ze stanowiskiem czerpania wody, wraz z infrastrukturą techniczną, 

wraz z  budową studni ssawnej, na działkach nr ew. 252/1, 254/1, 255/2 w miejscowości 

Stare Lubiejewo, gmina Ostrów Mazowiecka /obręb ewid. 0037 : jednostka ewid. 1416072/, 

powiat ostrowski, województwo mazowieckie zgodnie z projektem nr: 

P_023_2019_OSTRÓW MAZ. Strony oświadczają co następuje: 
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§ 1 Definicje 

 

1.1. „Prace” oznacza wszystko, co zgodnie z Umową świadczy Wykonawca na rzecz 

Zamawiającego za cenę umowną. Prace składają się z Dostaw, Robót i Usług. 

1.2. „Dostawy” oznacza materialną część Prac (prefabrykaty, wszelkie materiały, opakowania 

itp.) dostarczane na teren realizacji przedmiotu zamówienia. 

1.3. „Usługi” oznacza prace projektowe, prowadzenie nadzorów np. autorskiego nad realizacją 

projektów itp. 

1.4. „Roboty” oznacza prace budowlano-montażowe w zakresie wszystkich branż, tj. m.in. 

budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej, mechanicznej, itp. 

1.5. „Umowa” oznacza obustronnie uzgodnione warunki pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą, łącznie ze wszystkimi załącznikami tworzącymi integralną część oraz 

wszystkimi późniejszymi załącznikami i aneksami, które będą do Umowy wyraźnie 

dołączone. 

1.6. „Protokół Odbioru Częściowego” oznacza dokument podpisany przez Zamawiającego 

poświadczający zakończenie etapu prac zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy. 

1.7.  „Protokół Odbioru Końcowego” oznacza dokument podpisany przez Zamawiającego 

poświadczający pozytywne zakończenie całości Prac. 

1.8. „Obiekt” oznacza kompletny Przedmiot Umowy wykonany zgodnie z Projektem 

budowlanym i wykonawczym oraz pozwoleniem na budowę opisanym w zał. do SIWZ. 

1.9.  „Pomiary Odbiorowe” oznaczają pomiary wykonane po wykonaniu przedmiotu 

zamówienia w celu potwierdzenia pełnej zdolności pracy Obiektu.  

1.10. „Sprzęt Wykonawcy” lub „Sprzęt” oznacza dostarczone przez Wykonawcę maszyny, 

urządzenia, środki transportowe, narzędzia, przyrządy lub innego rodzaju wyposażenie 

użytkowane na terenie realizacji przedmiotu zamówienia, służące do budowy przewidziane 

do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.11.  „Plac budowy” oznacza teren przeznaczony na realizację Prac związanych z budową 

przedmiotu zamówienia w Starym Lubiejewie włączając w to teren pod wykonanie 

przyłączy i przekazane przez Zamawiającego place do składowania materiałów i 

postawienia zaplecza. 

 

 

 



 

3 

 

§ 2 

. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do  wykonania, zgodnie z 

dokumentacją projektowo-budowlaną, robót budowlanych polegających na budowie 

zbiornika podziemnego na wodę do celów zewnętrznego gaszenia pożaru wraz ze  

stanowiskiem czerpania wody na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów 

Komunalnych w Starym Lubiejewie.  

2. Roboty przewidują ponadto wykonanie wszystkich prac, które będą niezbędne celem 

kompletnego i prawidłowego wykonania zamówienia. 

3. Przedmiot umowy obejmuje: 

3.1. Kompleksową realizację robót budowlanych i montażowych obiektu. 

3.2. Wyposażenia bhp i przeciwpożarowego obiektu, drobnego wyposażenia 

niezbędnego do prawidłowej pracy, itp.  

3.3.  Zorganizowanie na potrzeby budowy jej zaplecza, zasilania w media. 

3.4. Wykonanie wszelkich nie wymienionych w umowie prac koniecznych do 

prawidłowego funkcjonowania obiektu w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji.  

3.5. Wykonanie przez Wykonawcę wszystkich prac związanych ze sporządzeniem 

dokumentacji powykonawczej obiektu /inwentaryzacją, geodezją, badaniami, pomiarami, 

uzgodnienia, dopuszczenia itp./. 

3.6. Sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej robót wymaganych w 

celu dopuszczenia do eksploatacji przez odpowiednie organy odbiorowe.  

3.7. Uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość 

wykonania robót.  

4. Wykonawca oświadcza, że w przypadku niewyspecyfikowania jakiegoś elementu, 

koniecznego dla właściwego funkcjonowania Obiektu, a będącego w granicach 

Przedmiotu Umowy będzie on dostarczony w cenie Umowy i we właściwym dla 

montażu czasie tak, aby nie opóźniało to realizacji Umowy.  

 

§ 4 Dodatkowe obowiązki Stron 

4.0. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do stałego współdziałania w celu realizacji 

Umowy. Każda ze Stron zobowiązuje się do wypełnienia własnym staraniem i na własny 

koszt następujących dodatkowych obowiązków. 

4.1.  Dodatkowe obowiązki Zamawiającego w ramach realizacji Przedmiotu Umowy: 



 

4 

 

4.1.1. Przekazanie wszelkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia prac 

budowlanych w ciągu 7 dni od daty wystąpienia  przez Wykonawcę o dany dokument. 

4.1.2. Przekazanie „Placu budowy” w terminie do   …………………r.  

4.1.3. Dokonywanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 6 Umowy. 

4.1.4. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego wykonywanego przez Inspektorów 

Nadzoru.  

4.1.5. Zamawiający zapewni na własny koszt upoważniony personel do prowadzenia 

nadzoru inwestorskiego i do odbioru Prac w imieniu Zamawiającego. 

4.1.6. Zamawiający umożliwi Wykonawcy wgląd do aktualnej dokumentacji geotechnicznej 

terenu, lecz jeśli Wykonawca stwierdzi że dokumentacja posiadana przez 

Zamawiającego jest niewystarczające przeprowadzi dodatkowe badania geologiczne 

na własny koszt. 

4.1.7. Zamawiający zapewni odpłatnie Wykonawcy dostęp do mediów (w szczególności 

woda, energia elektryczna) z istniejących instalacji.  

4.1.8. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie mienia i inne szkody 

wyrządzone Wykonawcy, jego podwykonawcom i osobom trzecim o ile wynikają one 

z działania lub zaniechania Zamawiającego. 

4.1.9. Zamawiający udostępni Wykonawcy w sposób ciągły, nieograniczony, bezpłatny 

dostęp i dojazd od drogi publicznej do terenu przeznaczonego pod inwestycję. 

4.1.10. Miejsca włączenia mediów oraz miejsca magazynowania w czasie realizacji 

przedmiotu umowy, zostaną ustalone w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. 

4.1.11. Zamawiający zapewni zezwolenia na wejście na teren Zakładu Utylizacji 

Odpadów Komunalnych w Starym Lubiejewie wskazanym pracownikom Wykonawcy 

oraz jego podwykonawcom, itp. w celu realizacji Przedmiotu Umowy. 

4.2. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy: 

4.2.1. Współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego, 

4.2.2. Wyznaczenie i wskazanie Zamawiającemu - zgodnie z prawem budowlanym - 

kierownika budowy, 

4.2.3. Stosowanie wyłącznie materiałów i urządzeń nowych, posiadających wymagane 

certyfikaty, atesty, aprobaty, oznaczenia itp. dopuszczające do stosowania na obszarze 

Polski oraz spełniające wymogi Polskich Norm,  

4.2.4. Na żądanie Zamawiającego dostarczanie dla materiałów i urządzeń dokumentów, 

certyfikatów dotyczących potwierdzenia krajów pochodzenia, 

4.2.5. Dostarczenie Zamawiającemu podręczników obsługi i konserwacji (DTR) urządzeń, 



 

5 

 

4.2.6. Dostarczanie Zamawiającemu certyfikatów, atestów, aprobat, próbek, wyników badań 

itp., 

4.2.7. Jeżeli w czasie wykonywania Robót zostanie ujawniony błąd w pozycji, poziomie, 

wymiarach lub wzajemnym ustawieniu którejkolwiek części Robót, Wykonawca 

usunie ten błąd na własny koszt. Przeprowadzenie przez Zamawiającego sprawdzenia 

jakiegokolwiek ustawienia, kierunku lub poziomu nie zwalnia Wykonawcy z jego 

odpowiedzialności za dokładność Robót, 

4.2.8. Koordynacja prac - własnych i podwykonawców branżowych, 

4.2.9. Przygotowanie Przedmiotu Umowy oraz wymaganych dokumentów we wszystkich 

branżach, do dokonania odbioru przez Zamawiającego, 

4.2.10. Ponoszenie wszelkich opłat urzędowych za czynności przeprowadzane - w trakcie 

realizacji Przedmiotu Umowy - przez odpowiednie organy państwowe i samorządowe 

związane z realizacją Przedmiotu Umowy.  

4.2.11. Zgłaszanie zakończonych poszczególnych etapów robót do odbioru                                     

z wyprzedzeniem 3 dni, 

4.2.12. Prowadzenie narad roboczych na żądanie którejkolwiek ze Stron, 

Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz utrzymanie porządku na placu budowy, 

Ponoszenie odpowiedzialności za uszkodzenie mienia i inne szkody wyrządzone 

Zamawiającemu, jego podwykonawcom i osobom trzecim o ile wynikają one z działania lub 

zaniechania Wykonawcy lub jego Podwykonawców. 

4.2.13. Zapewnienie od momentu przejęcia Placu Budowy do chwili podpisania przez 

Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego: 

a) bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na Placu Budowy, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp oraz utrzymanie terenu pod realizacje 

przedsięwzięcia i obiektów w należytym porządku, 

b) ochrony ppoż. terenu pod realizacje przedsięwzięcia i Obiektu, 

c) ochrony mienia znajdującego się na terenie pod realizację przedsięwzięcia, 

d) wykonania i utrzymania na Placu Budowy oświetlenia, oznakowania, zapór, 

przegród, zabezpieczeń, 

4.2.14. Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami, 

4.2.15. Zapewnienie Sprzętu spełniającego wymagania przepisów, w tym przepisów bhp,  

oraz norm technicznych, 
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4.2.16. Wykonawca zapewni także na swój koszt nadzór autorski nad projektami 

wykonawczymi, obsługę geodezyjną oraz specjalistyczne kierownictwo montażu 

dostarczonych urządzeń, 

4.2.17. Zapewnienie pracownikom własnym, pracownikom podwykonawców, służbom 

nadzoru budowlanego i innym osobom przeprowadzającym czynności urzędowe, 

nadzór i kontrolę - nie związanym z Zamawiającym - sprzętu ochrony osobistej, 

zgodnego z obowiązującymi wymogami prawnymi, 

4.2.18. Po zakończeniu budowy usunięcie z jej terenu wszelkich zbędnych urządzeń, 

tymczasowego zaplecza, pozostałości materiałów, odpadów itp. oraz pozostawienie 

całego terenu w stanie czystym i nadającym się do użytkowania, 

4.2.19. Właściwe zabezpieczenie udostępnionych Wykonawcy wszystkich urządzeń i 

instalacji będących własnością Zamawiającego i osób trzecich.  

4.2.20. Niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o zdarzeniach mających lub 

mogących mieć wpływ na stan środowiska naturalnego, 

4.2.21. Wykonawca będzie odpowiedzialny za uszkodzenia lub zniszczenia Obiektu i 

innych obiektów lub urządzeń z przyczyn dotyczących Wykonawcy bądź jego 

podwykonawców, 

4.2.22. Wypełnienie określonych w §15 wymogów dotyczących korzystania z 

podwykonawców.  

4.2.23. Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty specjalistyczne 

podwykonawcom za działanie których bierze pełną odpowiedzialność. 

Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, 

jeżeli ten realizuje roboty w sposób rażąco wadliwy, niezgodny z założeniami i 

przepisami. Każda zmiana podwykonawcy wymaga ponownej akceptacji przez 

Zamawiającego.  

4.2.24. Zgłaszanie robót zanikających i odbiorów częściowych - w formie pisemnej -  w 

terminie umożliwiającym Zamawiającemu ich kontrolę i dokonanie czynności odbioru 

robót zanikających i odbioru częściowego. 

4.2.25. Niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń i uszkodzeń dróg, dojazdów do placu 

budowy, placów składowych wywołanych działaniem Wykonawcy, jego 

podwykonawców. 

4.2.26. Ponoszenie kosztów usuwania usterek ujawnionych w trakcie realizacji Umowy, 

w czasie odbiorów oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 
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4.2.27. Kierowanie przygotowaniem i realizacją inwestycji, przy całkowitej 

odpowiedzialności za realizację z zachowaniem ustalonych w harmonogramie 

terminów. Wykonawca jest całkowicie i wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość 

rozwiązań technicznych, kompletność, ich zgodność z obowiązującymi przepisami 

normami i innymi regulacjami. 

4.3. Uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych decyzji wymaganych pozwoleniem 

na budowę nr 435/19 z dn.14.08.2019r i dokumentami odbiorowymi.  

 

§ 5 Terminy wykonania 

 

5.1. Zakończenie robót nastąpi w ciągu 90 dni od przekazania „Placu budowy” Wykonawcy. 

O zakończeniu robót Wykonawca powiadomi Inwestora pisemnie lub za pomocą poczty 

elektronicznej. 

5.2. Jeżeli w trakcie wykonywania robót zaistnieją jakiekolwiek przyczyny niezależne od 

Wykonawcy, ze względu na które termin zakończenia robót nie może być dotrzymany, 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi o nich na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej 

Inwestora pod rygorem utraty prawa powoływania się na owe okoliczności w razie 

niedotrzymania terminu zakończenia robót. 

 

§ 6 Odbiory 

 

6.1. Odbiory robót, robót budowlanych, montażowych, wymaganych prawem oraz 

takich dla których strony ustalą odbiory częściowe określone w harmonogramie 

rzeczowo – finansowym  zatwierdzonym przez Zamawiającego następować będą na 

podstawie protokołu odbioru częściowego.   

6.2. Po zakończeniu robót objętych Umową Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do dokonania odbioru końcowego.  

6.3. Po zakończeniu wszelkich robót budowlanych – zakończeniu realizacji 

przedmiotu umowy - Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do 

przeprowadzenia końcowego odbioru. Do zgłoszenia Wykonawca musi dołączyć: 

6.3.1. Dokumentacja Powykonawcza; 

6.3.2. Oryginał Dziennika Budowy 

6.3.3. Oświadczenie Kierownika Budowy: 
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6.3.3.1 o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami; 

6.3.3.2 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 

6.3.4. Protokoły badań i sprawdzeń; 

6.3.5. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą /jeśli zaistnieje potrzeba/ 

6.3.6. Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy. 

6.4. Zamawiający bezzwłocznie, lecz nie dłużej niż w terminie 3 dni od daty 

otrzymania zgłoszenia przystąpi do czynności Odbioru Końcowego. Odbiór 

Końcowy powinien zostać przeprowadzony w terminie nie dłuższym niż 3 dni od 

zgłoszenia. W przypadku: stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym, zostaną one 

zaznaczone w protokole wraz z terminem ich usunięcia przez Wykonawcę. Jeżeli 

protokół stwierdzający wady nie będzie zawierał takiego terminu, Wykonawca będzie 

obowiązany usunąć wady w ciągu 14 dni od daty sporządzenia protokołu. 

6.4.2.  nie usunięcia wad przez Wykonawcę,  Inwestor jest uprawniony do zastępczego usunięcia 

tych wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6.4.3. stwierdzenia w trakcie Odbioru Końcowego wad i/lub usterek nie dających się 

usunąć i / lub nie pozwalających na prawidłową eksploatację Obiektu, Zamawiający 

może: 

6.4.3.1. jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania Obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za Przedmiot Umowy odpowiednio do 

utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej; 

6.4.3.2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem: 

a) odstąpić od umowy; 

b) żądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi zachowując prawo 

domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z 

opóźnienia na zasadach z innego paragrafu umowy.   

6.5. Z dniem protokolarnego Odbioru Końcowego, przechodzi na Zamawiającego ryzyko 

utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy, a także odpowiedzialność za zabezpieczenie 

i nadzór nad nim. 

6.6. Od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego rozpoczynają 

się okresy gwarancji i rękojmi. 

6.7. W czasie okresu rękojmi i gwarancji Zamawiający może przeprowadzać powtórne 

kontrole stanu obiektu. W razie stwierdzenia, że w obiekcie stwierdzone zostanie 
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występowanie wad i/lub usterek z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany dokonać niezbędnych napraw na swój koszt. Termin na 

wykonanie napraw i usunięcie usterek Strony ustalą wspólnie a w przypadku braku 

porozumienia termin ten wyznaczy Zamawiający. Wyznaczony przez Zamawiającego 

termin będzie uwzględniał realne – techniczne możliwości usunięcia usterek, wad i /lub 

braków. 

6.8. Termin odstąpienia od umowy określa się do 3 miesięcy licząc od daty wystąpienia 

okoliczności uzasadniających odstąpienie od mowy. 

 

§ 7 Wynagrodzenie 

7.1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości 

………………..zł netto (słownie:  …………………………………………………….), 23% 

podatek VAT w kwocie ………………zł,         = brutto 

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

7.2. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury wystawionej po dokonaniu przez Inwestora 

odbioru przedmiotu umowy. 

7.3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w oparciu o fakturę VAT 

wystawioną przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 9 

umowy. 

7.4. Zapłata realizowana będzie przelewem na konto podane przez Wykonawcę na fakturze  w 

terminie  30 dni od dnia otrzymania faktury przez Inwestora. 

7.5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Inwestora. 

7.6. Podstawą zmiany wynagrodzenia w zakresie za wykonania robót dodatkowych będzie 

protokół zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego zgodny z aneksem do 

umowy. 

 

§ 8 Warunki płatności 

 

8.1. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury wystawionej po dokonaniu przez Inwestora 

odbioru przedmiotu umowy. 

8.2. Terminy płatności należności wynikających z faktur Wykonawcy ustala się na 30 dni od 

daty otrzymania faktury przez Zamawiającego; 

8.3. Za nieterminowe uregulowanie należności przez jedną ze Stron druga Strona może 

dochodzić odsetek w wysokości ustawowej. 
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8.4. Warunkiem dokonania płatności faktury przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za 

odebrane roboty jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę w zakresie robót budowlanych, lub zawarli przedłożoną 

Zamawiającemu umowę w zakresie dostaw i usług, z zastrzeżeniem pkt 8.10 i 8.11. W 

przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, Zamawiający 

wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. 

8.5. Warunkiem dokonania płatności faktury końcowej przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy za odebrane roboty jest przedstawienie dowodów o uregulowaniu wszystkich 

zobowiązań wobec podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę w zakresie robót budowlanych, lub zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę w 

zakresie dostaw i usług, z zastrzeżeniem ust. 12. W przypadku nieprzedstawienia przez 

Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. 

8.6. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego 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 lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty 

budowlane. 

8.7. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 8.9 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. 

8.8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

8.9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności i bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 10, 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji.  

8.10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 8.9 w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, zamawiający może nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże  niezasadność 

takiej zapłaty, albo 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 dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

8.11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 8.6. Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 9 Rękojmia i Gwarancja 

 

9.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres …… miesięcy, na 

wykonany Przedmiot Umowy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 

Gwarancją i rękojmią nie są objęte wady i usterki powstałe na wskutek niewłaściwego 

użytkowania przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

9.2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne 

przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbiorowych oraz za wady 

powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

9.3. Warunki wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi: 

9.3.1.  w razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca po 

wezwaniu pisemnym (fax, e-mail) przez Zamawiającego obowiązany jest do 

niezwłocznej reakcji w celu usunięcia wad lub usterek nie później niż w ciągu 24 godzin 

licząc od daty zgłoszenia. 

9.3.2. maksymalny czas na usunięcie wad, usterek, w okresie gwarancji  

i rękojmi 72 godziny licząc od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, chyba że strony 

pisemnie uzgodnią inny termin. Przy braku uzgodnienia tego terminu, termin usunięcia 

usterek wyznacza Zamawiający z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych. 

9.4. Zamawiającemu przysługuje prawo zastępczego usunięcia wad, usterek we własnym 

zakresie bądź przez stronę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy - bez utraty praw do 

gwarancji jakości, po uprzednio pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o swoich zamiarach 

z wyznaczeniem mu dodatkowego terminu na przystąpienie do usuwania wad, usterek. 
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9.5. Dla elementów wymienionych przez Wykonawcę w ramach jego obowiązków 

wynikających z gwarancji i rękojmi obowiązują zasady gwarancji i rękojmi jak dla 

elementów nowych.  

9.6. Pozostałe uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi regulują odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

9.7. Przed upływem okresu gwarancji jakości Zamawiający wyznacza termin odbioru 

gwarancyjnego. 

9.8. Koszty przeglądów, odbiorów gwarancyjnych są uwzględnione w wynagrodzeniu 

Wykonawcy. 

§ 10 Kary umowne 

 

10.1. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania kar umownych w poniższych przypadkach: 

10.1.1. w przypadku opóźnienia w dotrzymaniu terminu końcowego, o którym mowa w § 

5 pkt 1 oraz terminów pośrednich zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, z 

przyczyn dotyczących Wykonawcy – w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 7 pkt 1 za każdy dzień zwłoki, 

10.1.2. za niedotrzymanie terminów usunięcia usterek stwierdzonych w okresie gwarancji 

i rękojmi, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,2% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 pkt 1 za każdy dzień opóźnienia w usunięciu 

usterek, 

10.1.3. za odstąpienie od Umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy – w wysokości 10 

% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 pkt 1, 

10.1.4. z tytułu: 

10.1.4.1. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; 

10.1.4.2. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany; 

10.1.4.3. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty; 

  w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 pkt 1 za każde 

naruszenie, o którym mowa w pkt.10.1.4.. 

10.1.5. w przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w § 10, w trakcie 

realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

nową polisę lub aneks do polisy przedłużający termin jej obowiązywania. Jeżeli 

Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni przed wygaśnięciem 

umowy ubezpieczenia nowej polisy lub aneksu oraz jego oryginału do wglądu to zapłaci 
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karę umowną w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 pkt 1 

za każdy dzień zwłoki, 

10.1.6.  zapłata kary może nastąpić poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy. 

10.1.7. W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany – w wysokości 1000,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt 

umowy lub jej zmiany. 

10.1.8. W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem kserokopii umowy o podwykonawstwo,  lub jej zmiany – w wysokości 

1000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany dzień opóźnienia. 

10.2. Wykonawcy przysługuje prawo żądania kar umownych w poniższych przypadkach: 

10.2.1.  za odstąpienie od Umowy z przyczyn dotyczących Zamawiającego – w 

wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 pkt 1, 

10.3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na 

zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, przenoszącego wysokość kar umownych do 

wysokości poniesionej szkody. 

10.4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na 

zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, przenoszącego wysokość kar umownych do 

wysokości poniesionej szkody. 

 

§ 11 

11.1. Wykonawca gwarantuje wykonanie kompletnego Przedmiotu Umowy wykonanego 

zgodnie z dobrą praktyką inżynierską, z aktualnie obowiązującymi normami i innymi 

obowiązującymi przepisami. 

11.2. Wykonawca gwarantuje, że użyte do wykonania Przedmiotu Umowy materiały, części 

będą nowe, wysokiej jakości i nie używane oraz pozbawione będą wad projektowych, 

wykonawczych i materiałowych, a ich elementy stanowić będą nowoczesne i sprawdzone 

rozwiązania technologiczne i projektowe.  

11.3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przez niego Przedmiot Umowy zostanie właściwie 

wykonany i jest przeznaczony do długotrwałego użytkowania, pod warunkiem właściwej 

eksploatacji, konserwacji i napraw instalacji i urządzeń. 
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§ 12 

12.1. Na poczet należytego wykonania Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 tj. 

kwotę……………..…………………..  w przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 

zawierające klauzulę – „bez wyłączeń, nieodwołane, płatne na pierwsze żądanie”. Forma 

zabezpieczenia może być zmieniana w trakcie realizacji zgodnie z artykułem 149 ustawy Pzp. 

12.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione przed zawarciem 

Umowy. 

12.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło zabezpieczeniu 

ewentualnych roszczeń Zamawiającego wynikających z nienależytego wykonania Umowy przez 

Wykonawcę, a w tym w szczególności pokryciu kar umownych, pokryciu kosztów zastępczego 

usunięciu wad, pokryciu ewentualnego odszkodowania uzupełniającego itp. 

12.4. Po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Zamawiający zwolni 70% zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

13.5. Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolniona po 

upływie okresu gwarancji i rękojmi. 

12.6. Zwrot zabezpieczenie należytego wykonania umowy nastąpi w terminach przewidywanych  

w pkt 4 i 5 o ile wcześniej Zamawiający nie przeznaczy go na zrealizowanie jego roszczeń 

wynikających z Umowy. 

12.7. Jeśli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione z ograniczeniem na 

czas oznaczony pierwotnym terminem upływu gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do 

przedłużenia ważności tych dokumentów na okres przedłużenia trwania gwarancji wynikających 

z § 9. W przypadku, gdy Wykonawca nie dopełni tego obowiązku w terminie nie późniejszym 

niż miesiąc przed upływem pierwotnego okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający ma prawo zrealizować zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy. 

12.8. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie 

pieniężnej, Zamawiający złoży je na wydzielonym rachunku jako lokatę terminową. Zwrot tak 

wniesionego zabezpieczenie należytego wykonania umowy nastąpi łącznie z odsetkami 

uzyskanymi z lokaty, pomniejszonymi o koszt obsługi rachunku oraz prowizję bankową za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 
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§ 13 

 

13.1. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy przewidzianych w przepisach 

Kodeksu Cywilnego, a w szczególności w przepisach o rękojmi, Zamawiającemu przysługuje 

prawo do odstąpienia od Umowy w każdym z poniższych przypadków: 

13.1.1. w przypadku trwania Siły Wyższej przez okres dłuższy niż 90 dni, 

13.1.2. jeżeli nastąpi upadłość lub likwidacja Wykonawcy, 

13.1.3 Z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy zajdzie jedno z następujących zdarzeń: 

13.1.3.1. Wykonawca systematycznie i uporczywie odmawia wykonywania swoich 

podstawowych obowiązków wynikających z postanowień Umowy. Opóźnienie robót wynosi 

ponad 14 dni w stosunku do zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-

finansowego inwestycji. W przypadku, gdy dochodzi do zdefiniowania ,,rażącego zaniedbania” 

ze strony Wykonawcy, Zamawiający wystąpi z pisemnym ostrzeżeniem do Wykonawcy o 

zamiarze odstąpienia od Umowy. Jeśli w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania ostrzeżenia 

Wykonawca nie odstąpi od łamania postanowień Umowy lub nie podejmie odpowiednich 

środków zaradczych, albo nie zostanie osiągnięte odpowiednie porozumienie w tej sprawie 

pomiędzy Stronami, Zamawiający po upływie w/w 7 dni może odstąpić od Umowy. 

Zamawiający nie może odstąpić od Umowy, jeśli w chwili składania oświadczenia woli o 

odstąpieniu od Umowy skutki przedmiotowego rażącego zaniedbania zostały przez Wykonawcę 

usunięte. 

13.2. Po otrzymaniu od Zamawiającego informacji o odstąpieniu od Umowy z przyczyn 

opisanych w ust. 13.1.3.1., Wykonawca: wstrzyma dalszą realizację umowy, 

13.3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jedynie w następujących 

przypadkach: 

13.3.1. jeżeli nastąpi upadłość lub likwidacja Zamawiającego; 

13.3.2. w przypadku trwania Siły Wyższej przez okres dłuższy niż 30 dni. 

13.4. Umowne prawo odstąpienia od umowy może być zrealizowane w terminie  

do 1 m-ca od zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 

 

§ 14 

 

14.1. Wykonawca dostarcza przed podpisaniem umowy jako załącznik do Umowy z 

Zamawiającym polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej obejmującą swoją ochroną również Zamawiającego, 

oraz wszystkich Podwykonawców.  
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14.2. Umowa ubezpieczenia będzie zawarta zanim Wykonawca przystąpi do jakichkolwiek prac 

objętych umową. 

14.3. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

 

§ 15 

 

15.1. Przy realizacji przedmiotu zamówienia dopuszcza się korzystanie przez Wykonawcę z 

podwykonawców.  

15.2. Następujące roboty budowlane i instalacyjne Wykonawca zleci do wykonania niżej 

wymienionym podwykonawcom wraz z określeniem przypisanych im do wykonania zakresów 

robót: 

a) ……………………………………………………………………………………….. 

b) ………………………………………………………………………………………. 

 

15.3.  Wykonawca nie może zlecić całości robót objętych przedmiotem umowy 

podwykonawcom. 

15.4. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec 

Zamawiającego za działania, uchybienia, zaniechania i zaniedbania podwykonawców i ich 

pracowników w takim stopniu jakby to były działania, uchybienia, zaniechania i zaniedbania 

Wykonawcy i jego pracowników. 

15.5. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę 

umowy z podwykonawcą lub zobowiązania (potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę lub odpowiednio podwykonawcę), wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 

wykonania robót określonych w umowie lub zobowiązaniu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub 

zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

15.6. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana 

zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.  

15.7. Umowy, o których mowa w pkt. 5 i 6, powinny być dokonane w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

15.8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót podwykonawcy, Wykonawca 

zobowiązuje się do: 
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15.8.1. informowania na piśmie Zamawiającego o każdej fakturze wystawionej przez 

podwykonawcę oraz terminie jej płatności, a także o dokonanej zapłacie wynagrodzenia 

podwykonawcy oraz przekazania Zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy o tym, że 

zapłata należności przez Wykonawcę wyczerpuje roszczenia podwykonawcy, w terminie 7 dni 

od dnia doręczenia tej faktury lub zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, 

15.8.2. udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentacji dotyczącej rozliczeń z 

podwykonawcą, 

15.8.3. informowania Zamawiającego i lub jego przedstawicieli na piśmie z 7-dniowym 

wyprzedzeniem o terminie odbioru robót podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiającemu i 

jego przedstawicielom możliwości uczestniczenia w odbiorze tych robót, przy czym decyzja 

Zamawiającego lub jego przedstawicieli o uczestnictwie w odbiorach pozostaje po ich stronie, 

15.8.4. Wykonawca ma obowiązek koordynowania prac i robót wykonywanych przez 

Podwykonawców. 

16.9. W przypadku gdy Wykonawca nie dokonał zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy za 

wykonane przez niego roboty, Zamawiający ma prawo: 

15.9.1. wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia podwykonawcy, 

15.9.2. potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności podwykonawcy, w przypadku zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy przez Zamawiającego. 

 

§ 16 

 

16.1. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z niniejszej umowy będzie Sąd 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

16.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp i inne obowiązujące przepisy. 

16.3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić na podstawie uzgodnień 

pomiędzy stronami w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, z 

uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp. 

16.4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, 

przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie. 

16.5. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone – za wyjątkiem 

odmiennych postanowień umowy – jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru, listem poleconym lub innego potwierdzonego doręczenia pod wskazany adres: 
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Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrów Mazowiecka Sp. z o.o.  

                          ul. Bolesława Prusa 66,  07-300 Ostrów Mazowiecka 

Wykonawca:  Nazwa Wykonawcy: 

Adres: 

 

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie 

swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na 

ostatnio wskazany adres uważa się za skuteczne. 

  

§ 17 

Umowę sporządzono w 3- jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

§ 18 

Klauzula informacyjna 

1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku       z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących 

Państwu prawach z tym związanych. 

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej                                

w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.,  ul. Bolesława Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, osobą 

reprezentującą Administratora Danych jest Prezes Zarządu. 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres 

 e-mail: ido@gkostrow.pl 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. dane będą 

przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie 

Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której są Państwo stroną.  

5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 

dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter  

dobrowolny. 
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6. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują Państwu następujące prawa: 

• prawo dostępu do danych osobowych, 

• prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe, 

• prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych  w art. 17 RODO, 

• prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 18 RODO, 

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i 

na warunkach określonych w art. 21 RODO, 

• prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, 

• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w 

szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i 

zakresu działania archiwów zakładowych. 

8. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych. 

9. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w 

tym profilowania.    

 

§ 19 

Integralną część Umowy stanowi: 

- Załącznik nr 1 - SIWZ, 

- Załącznik nr 2 – Zatwierdzony przez Zamawiającego Harmonogram rzeczowo-finansowy 

przedmiotu umowy, 

- Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA



 

 

Załącznik nr 2 do Umowy 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 

Do inwestycji polegającej na: „budowie zbiornika przeciwpożarowego o pojemności ok 300 m3 wraz ze stanowiskiem czerpania wody na terenie 

Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych – Stare Lubiejewo, ul. Łomżyńska 10”. 

 

Lp. Zakres szczegółowy robót 

zakres rzeczowy 

Termin realizacji Cena netto Cena  brutto 

jednostki 

miary 

ilość, 

liczba 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       

         

       

  

RAZEM koszty (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową i umową  

z dn. …………………………….) netto/ brutto     

 

Podpis osoby upoważnionej: 

 

 

 


