
INSPEKCJAOCHRONYSRODOWlSKA

Wqjewddzk＝nspektoratOchronySrodowiska

芸　wBydgoszczy

亀鵬砂∴器嵩謀議器露盤藍藻患管faxO525826469

WiOS－VVAT．2510，1．2017，WB Bydg°SZCZ，08．08，2017「，

ZAPYTANIEOFERTOWE

INSPEKcJAOCHRONYSRODOWISKA
WOJEWeDZKliNSPEKTORATOCHRONYSRODOWISKAwBYDGOSZCZY

ZaPraSZadoskはdaniaofehnawykonanierOb6tbudowlanych owahOSciponiZej30tysiecy

eurozgodniezzapisamiah．4，Pkt8ustawyzdniazdnia29stycznia2004「・Pzp・（Dz・U．Z

2015「，，POZ．2164zpdZn，Zm・）“

l．QPISPRZEDMlOTUZAMOwIENIA

PrzedmiotemzamdwieniasarObotybudowIanepoIegajacenaremoncieelewacjiwbudynku

DeIegaturyWIOSprzyplacuKopemika2weWJocねwku．

SzczegdわwVoPisprzedmiotuzambwieniastanowikosztorysofertowystanowiacazalaczniknr

2donini szegozapytaniaofert°WegO．

1I，TERMINWYKoNANiAZAMeWIENIA

Wykonanieprzedmiotuzam6両eniawterminiedo30sierpnia2017「．

lil．WARUNKIPLATNOScI

PねtnoSe：naPodstawieprotoko仙odbi°ruPrZedmiotuumowy，Wteminie30dniodpodpisania

PrOtOko山odbiom・

Podslawazapねty：faktura．

1V。OPISSPoSOBU PRZYGOTOWANIAOFERTY

甲elapPWlnnazostP幸PorZ却ZonaYgk雪γSuOfeHOWeg°StanoM桓∞gOZ的CZniknr2
donin画SZegoZaPytaniaofertowegoiZaWierae：

＞　adreslubsiedzibeWykonawcy，numertelefonulubadresmaiiowydokontaktu，

＞　okreSiaecenezacabSewγkonaniarobOtbudoManychokreSlonychwopISle

PrZedmiotuzamOwienia（WSZelkiminarzutamiipodatkiemVAT），

V，WARUNKlUDZIALU

＞　uprawnieniedowystepowaniaw°brocieprawnymzgodniezwymogamiustawowymi；

＞　dysponowanieosobamizdoInymidowykonaniazamdwienia；

＞　dysponowanieniezbednawiedza，doSwiadczeniem，POtenCjaJemek°n°micznym

itechnicznymgwaran叫acymnaleZytewykonaniezam6両enia；

Wojew6dzkiInspektoratOchronySrodowiskawBydgoszczy

uI．PiotraSkargi2

85－018Bydgoszcz

tei．525826466

fax．525826469

e一ma航wjoS＠wios．bydg°SZCZ．pl



Vl．QSOBYUPOWAZNiONEDOKONTAKTeW

＞　PanWaldemarBaczyhski－tel．（52）5826466；

e一maiI：WaIdemar．baczvnski＠wios，bvdqoszcz，PI

Vil．SKLADANIE OFERT

1．0ferta p°Winna byezioZOnaWterminied°dnia18sierpnia2017r°kudogodz．12：00w

jednejzform：

・PisemnejnaadresWqewddzkiInspektoratOchronySrodo面skawBydgoszczy，

85－018Bydgoszcz，ul，PiotraSkargi2（Sekretariat－POkGjnr22），

・faxemnanr（52）5826469

●　eIektronicznienaadrese一ma旺　sekretariat＠wios，bvdqoszcz，P1

2．0fehyzbZOneP°terminieniebedar°ZPatryWane・

3．Wykonawca moZe przed upJywem terminu sktadania ofert zmienieIub wycofae swoja

°feHe，

4．W t°ku badaniai oceny ofeh ZamawaJaCy mOZe Zadae od Wykonawcew wyjaSnieh

dotyczacychtreScizbZonychofert．

Vlil．DODATKOWEINFORMAcJE

l，Wyk°naWCa Z°bo面azany jest do wyk°nania zamdwienia z materialdw nowych，I

gatunku，POSiadajacych Swiadectwa bezpieczehstwa，ateSty，gWaranqe，oe巾何katy

dopuszczaJaCedostosowaniawbudownictwie“

2．Wykonawca zob0両azanyjestdozabezpieczeniaterenu rob6tzgodniezwymogami

PrZePisewBHPorazutrzymaniaporZadkunapIacubudowy“

3．ZamawiaJacy Wybierze Wykonawce，ktbry zapr°POnuJe najkorzystniejsza ofehei

ZaWrZeZnimumowezgodniezzafacznikiemnrldoniniejszegozapytania°fert°WegO，

細り事柄／毒舌乙
擁㊥証が高Iむ抄

祐高宮ノ舛弓J＝瑳／rL）

〔高畠売潰
：馬KTC彊

騨黒措点

乱〇・N釘GZel

AdminlStraCy

lngr。inZ．脇l繭臨Bacz諦ski

WojewedzkiInspektoratOchronySrodowiskawBydgoszczy

uI．PiotraSkargi2

85－018BYdgoszcz

tei．525826466

fax．525826469

e一ma航wios＠wios．bydgoszcz．pi



WlOS－WAT．2510．1．2017．WB
Zalaczniknrl

OGOLNEWARUNKiUMOVVY

§1

1，ZamawiaJacyZIeca．aGeneraInyWykonawcaprzyJmujedowykonaniarobotybudowIane，

na podstawiek°SZtOrySu°fehOWeg°OraZSPeCyfikacjitechnicznqwykonaniaiodbioru

robdt，ZWane daiej dokumentaqa，StanOWiaCyCh odpowiednio zalaczniki nr1i2do

nlnieJSZeJum°Wy，ZWanedalejrobotami・

2．ZamawiaJaCy OSwiadcza，Ze posiada praw°dodysponowania nieruchomoscia na Cele

budowIaneorazSrodkinareaIizaqeninIeJSZeJumoWy．

3．ZakresrzeczowyrobOtokreSIak°SZtorySofertowy，Okterymmowawust“1・

4．GenerainyWykonawcazob°WiazuJeSIeZreaIizowaerobotyzgodniezopISemZaWartym

WnImqSZeJumOWie°raZZgOdniez：

1）warunkanTiwynikajacymizprZePisdwtechnicznychiustawy－Prawobudowiane・

2）wymaganIamiwynikajacymlZobowiazujacychPclskichNormiapr°battechnicznych）

CoWPrZyPadkuuZytychmaterialewbedziepotwierdzoneodpowiednimiatestaml，

3）opisemrobetorazspecyfika函techniczn Wkonaniaiodbi°rYrObbt）

4）zasadami．rzeteIneJWiedzytechnicznejiustalonymizwyczaJami，PrZyZaChowaniu

troskiomIenieZamawlaJacegO°raZOSObtrzecich・

§2

1．Stronyusta向anastepuaCytermInyreaiizaqInInleJSZeJumoWy：

1）rOZPocZeCierobet－

2）zakohczenierobet－

2．R°botybedavvγkonywaneprzezGeneralneg°Wykonawce：

1）Odponiedzialkudopiatkuwgodzinach：7－18，

2）wsob°tyWgodzinach：7－15．

§3
1．Przekazanieterenuwkonywaniarobdt，ZWanegodalejterenembudowy，naStaPiwciagu

3dnioddniarozpoczeciaobowiazywaniaumowy．PrzekazanienastapIPrOtokelarnie，

2．GeneralnyWykonawcauzgodnizZamawiaJacym°rganizaqe terenu budowy．

3．Generalny Wykonawca dostarCZy ZamawlaJaCemu W CIagu3dni°d dnia przekazania

terenubudowuzgodnionywczesnlejzZamawiaJaCymharmonogramrzeczowo－CZaS°WO－

finansowyrobOt，ktOryzazgodaStr°nmOZebyeaktualizowanywtrakciereaiizaqlumOWy．

4，ZamawlaJacy ZOb°Wiazuje SIe udostepnie nie°dpねtnie na czas robdt GeneraInemu

Wyk°naWCyWOdeorazenergleeIektryczna・

5，GeneralnyWykonawca na swdj koszt ustan°Wikierownika rob6tw osobie Pana／Pani

§4
1．GenerainyWykonawcazobowiazuJeSleutrZymaeterenbudowywczystoSciorazstrzec

bezpieCZehstwamieniaiosdbznajdujacychsienatereniebudowy・

2．Wczasie reaIizaqirObdt，GenerainyWykonawca bedzie utrzymywaiteren budowy w

Stanie wclnym od przeszked komunikacyJnyCh oraz bedzie usuwali skladowaJ

bezpieczniewszelkieYrZadzepiapom°Cniczeizbednemateria巾・odpadyiSmiecioraz

nlePOtrZebneurzadzenlaPrOWiZOryCZne“

3，GeneralnyWykonawcazapewniwねSciwaorganizaqeik°Ordynaqerobdt・

4．Generalny Wykonawca ponosipeha odpowiedziaInoSe za jakoSe，terminowoSe oraz

bezpieCZehstwowykonywanychrobbt．

5・GeneralnyWykonawcazob°WiazujeSiezapewniebezpi誓ZehstworobdtprZeZCayCZaS

Wyk°nyWaniarobbtorazzobowiazuJeSiedowykonywamarob6twspos6bgwarantujacy

PrZeStrZeganie przepiSOWizasad BHP oraz p・POZ・，ZarOwnQ eSdb zatrudnionych na



budowiejakiosObtrzecich・WszeIkieszkodypowstaIewwynikutegotypuzaniedbah

GeneralnyWykonawcanaprawinawはSnykoszt．

6・Po zakohczeniu rob6t GeneraIny Wykonawca zobowiazanyjeSt uPOrZadkowaeteren

budowylPrZekazacgoZamawIaJaCemuWterminie3dnioddniapodpisaniaprotokoル

Odbiorukohcowego“

§5
1・GenerainyWykonawcazobowlaZujeS－eWykonaerobotyz materiaIdwwymienjonychw

dokumentaql，ZZaStrZeZeniem ust．2j4．

2．GeneralnyWykonawca bedzie uzgadniaezZamawiajaCymWybdr materia伯wdla robOt

Zamiennychidodatkowych．

3〃　Generainy Wykonawca，W raTaCh wynagrodzenja・O ktOrym mowa w§7ust・1，

ZaPeWniamaterialydowykonaniaPrZedmiotuumowy．

4・MateriaJy powjnny posiadae Swiadectwa jakoSci，Certyfikaty kraju pochodzenia oraz

POWinnyodpowiadae：

1）deklaracjomzgodnoScizPoIskimiNormam．iprzenoszacyminormyeuropejskie・

ZgOdnezatestamiiaprobatamitechnicznyml，

2）wymaganiomopisurobdtorazspecyfikacjitechnicznejwykonaniaiodbiorurobdt，

3〉　wymaganiom dia wyrobew dopuszczonych do obr°tui stosowanja w

budownictwie．

5．Na kaZde Zadanie ZamawlaJaCegO Generalny Wykonawca obowlaZany jeSt Okazae w

StOSunku do wskazanych materialew，urZadzehlub produktdw－StOSOWnyIPraWem

Wymagany－dokument（atest，Certyfikat，aPrObate techniczna，eurOPejska aprobate

techniczrta・krajowadeklaraやZgOdnoSci，Znakbudowlany直P・dokumenty）・

6．ZamawiaJaCy dopuszcza uzycle materiaJew，urZadzehiproduktew rdwnowaZnych do

materia†6W，urZadzehi produktdw wymjenionych w kosztorysIe Ofertowym，POd

Warunkiem）Zeich parametry bedaodpowjadaly parametrom techniczn9－uZytkoYyP

OkreSlonymw specyfikacjitechnicznqwγkonaniaiodbjorurobdt、WymieniOneWOPISie

materia母，urZadzeniaiub produkty一〇naZWaCh handIowych tam zawartych－nie sa

ObowiazuJaCe．

7．Na zamiane materiaIbw，urZadzehlub produktdw uzytych do wykonania przedmiotu

umowy w stosunku do kosztorysu ofehOWegO，bezwzglednie wymagana」eSt PISemna

ZgOdaZamawlaJaCegO・

8．Wszystkiemateria母POChodzacezprowadzonychrobdt，nienadajacesiedoponownego

Wykorzystaniai wymagaJaCe WyWOZu，beda stanowiJy wはSnOSe Generainego

Wykonawcy・

9．GenerainyWykonawcaJeStWytWbrcaodpadbwwrozumieniuprzepisdwustawyzdnia14

grudnia2012r．00dpadach（Dz－∪・2013「・POZ・21zpdZn・Zm・）・

10．GeneraInyWykonawcawtrakciereaiizaqiPrZedmiotuumowymaobowiaZekwpierWSZeJ

kobjnoSci poddania odpaddw budowlanych（np・OdpadOw betonowych，gruZu

budowtanego）itp・）Odzyskowi・ajeZeiizprZyCZynteChnoiogicznychjestonniemoZliwy

iub nieuzasadniony z przyczyn ekoIogICZnyChiub ekonomicznych，tO Generalny

Wykonawca zobowiazany JeSt do przekazania powstatych odpadew do
unieszkodljwienia．　Generalny Wykonawca zobowiazany jest udokumentowae

Zamawia」aCemu SPOSOb gospodarowania tymi odpadami，jako warunek dokonania

Odbiorukohcoweg0．

11．Poszczegdlne etapy robdt beda na bieZaco uzgadniane pomiedzy stronami．Przed

rozpoczecIem kaZdego ko恒nego etapu robdt，Generainy Wykonawca uzyska od

ZamawiaJaCegO dodatkowo potwierdzenie zakresui rodzaju rObdt，ktdre maja bye

Wykonane．

§6
1．GeneralnyWykonawcaJeStOdpowiedziatnyzadziaはniaIubzaniechaniapodwykonawcy，

daiszego podwykonawcy，JegO PrZedstawicieliIub pracownikdw，a takZe daiszych

POdwykonawcew，jakzawlasnedzialaniaiubzaniechania．
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2．W terminie d0　3　dni od dnia zawarcia ninleJSZeI umOWy Generalny Wykonawca

PoinformujeZamawIajaCegOnaPISmiepodrygoremniewaZnoSci，OP°dwykonawcachiub

dalszych podwykonawcach，kterym ma zostae powierzona reaIizaqa robdt・Generainy

Wykonawca zobowiazanyieSt WSkazae nazwe，forme prawna，adres，NIP，REGON）

e－mail oraz numer teIefonu do podwykonawcylub daIszego podwykonawcy oraz

WSkazaezakres robdt，ktdryzostanie p°Wierzony poszczegelnemu podwykonawcylub

dalszemupodwyk°naWCy．

3．Umowa z podwykonawca，a takZe um°Wa miedzy podwykonawca a dalszym

P°dwykonawcalub miedzy daiszym－POdwykonawcam－Wymaga f。rmy PISemnq，POd

rygoremniewaZnoSci．

4．Generainy Wykonawca oSwiadcza，Ze umowa z podwkonawcaIub daIszym

POdwykonawcabedziezawieraJapostanowieniadotyczacewszczeg61n°Sci：

1）opisu przedmi°tu ZameWienia na roboty wraz ze wskazaniem numeru umowy

laczacejZamawiajacegoorazGenerainegoWykonawceorazjakakonkretnieczeSe
tego zamdwienia bedzie realizowana przez podwykonawcelub daIszego

P°dwykonawce，

2）terminu zapJaty wynagrodzenia，ktdry nie moZe bye d山ZSZy ni230dni od dnia

doreczeniaGeneraInemuWykonawcy，POdwykonawcylubdaiszemu podwykonawcy

fakturylub rachunku，PotWierdzajacych wykonanie zIec°negO POdwykonawcylub

dalszemupodwykonawcyzakresurobdt・

5．UmowaopodwykonawstwoniemoZezawieracpostanowieh：

1）uzaleZniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnoSci od Generainego

Wykonawcy od zapJaty Generalnemu Wykonawcy przez ZamawlaiaCegO

WnagrodzeniaobejmuJaCegOZakresrobbtwykonanychprzezp°dwykonawce，

2）uzaleZpiajacych zwrot przez Generaln等O Wykonawce podwykonawcy kwot

ZabezplecZenia，°d zwrotu zabezpieczenla naIeZytego wyk°nania umowy przez

ZamawIaJaCeg°GeneralnemuWykonawcy・

6．GeneraIny Wykonawca z°bowiazuJe Sie do przed102enia ZamawlaJaCemu Prqiektu

umowyop°dwykonawstwo，atakZeprOjektujejzmiany，WraZZZeStaWieniemiioScirobOt

iich wcena，nie p°Znlq niZ　7　dni przed plan°Wanym ZaWarCiem umow o

Podwykonawstwo，

7．GeneraIny Wykonawca zobowiaZe podwykonawceIub dalszeg°Podwykonawce do

PrZedJoZeniaZamawIaJaCemu PrOjektu umow o podwykonawstw°，kt6reJPrZedmiotem

SarOboty，atakZeprqiektujejzmiany，WraZZZeStaWieniemiloScirobdtiichwycenaoraz

ZgOdy GeneraInego Wyk°naWCy na ZaWarCie umowy o podwykonawstw0　0　treSci

Zgodnejzprqiektemumowy，niepoznIeJniZ7dniprzedpianowanymzawarciemum°Wy

opodwykonawstw°．

8．ZamawlaJaCemu W terminie do　3　dni od dnia otrzymania prqjektu umow　°

POdwykonawstwo przysluguJe PraWO do zgJoszenia zastrzeZeh do prqjektu umowy°

POdwykonawstwoi d°　Prqiektu jej zmiany，W SZcZegblnoSci w nastepuJaCyCh

PrZyPadkach：

1）niezataczeniadoprojektuzestawieh，d°kument6wlubinformaqi，Okt6rychmowaw

ust．6i7，

2）okreSienia terminu zaplaty wynagrodzenia d山とszego niZ30dni od doreczenia

GenerainemuWyk°naWcy，POdwkonawcylubdalszemu podwykonawcyfakturyIub

rachunkuzawykonaner°b°ty，

3）zamieszczenia w prqiekcie postan°Wieh uzaIeZniajacych uzyskanie przez

POdwykonawce pJatnoSci od GeneraInego Wykonawcy od zapJaty Generalnemu
Wykonawcy przez ZamawlaJaCegO WynagrOdzenia obejmuJaCegO Zakres r°bdt

Wykonanychprzezpodwykonawce，

4）gdy prqjekt zawiera postanowienia uzaleZniajace zwrot przez Generainego

Wykonawce kwot zabezpieCZenia podwykonawcy od zwrotu GeneraInemu
WykonawcyzabezpIeCZenianaleZytegowykonaniaumowyprzezZamawlaJaCego，

5）gdy termin reaiizaqi robOt okreSlonych prqektem jest dJuZSZy niZ prZeWidywany

umowadiatychrobdt，
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6）gdypr的ktzawierapostanoieniadotyczacesposoburoziicz専ZaWyk。nanerOb。ty

uniemoZiiwiaJaCegO rOZiiczenletyCh robet pomiedzyZamaw－aiaCym a GeneraInym

Wykonawcanap°dstawieninIqSZeJumOWy，

9・W przypadku zgめSZenia przez ZamawiaJaCegO ZaStrZeZeh do projektu umowy o

POdwykonawstwowterminie3dnioddniaotrzymaniazastrzeZehdoumowy，GeneraIny

Wykonawca moZe przedlOZye ZamawiaJaCemu Zmieniony projekt umowy o

POdwykonawstwo，uWZgIednjaJaCyWCaIoScizastrzeZeniaZamawiaJaCeg0．

10・NiezgIoszenie pisemnych zastrzeZeh do przedloZonego prqjektu umowy o

POdwykonawstwowterminie，Oktdrymmowaw ust・8，uWaZasIeZaakceptaqeprqiektu

umowyprzezZamawIaJaCe90．

11・PoakceptaqIPrOjektuumowyopodwykonawstwo，ktdreJPrZedmiotemsarobotylubpo

upJywie termjnu na zgIoszenie przez Zamawiajacego zastrzeZeh do tegQ．Prqiektu，

Generalny Wykonawca，POdwykonawcaiub daIszy podwykonawca zobow－aZuie S‘e

PrZedloZye ZamawlaJaCemu POSwjadczona za zgodnoSez oryg－nalem kopie umowy o

POdwykonawstwowterm面e7dnioddniazawarciatejumowy，jednakZeniepoznleJniZ

ldziehprzeddniemskierowaniapodwykonawcydowykonywaniarobet．

12・Generainy Wykonawca przedlOZy，WraZ Z kopla umOWy O POdwykonawstwo，O ktOrg

mowa w ust・11，StOSOWne Pelnomocnictwa poSwiadczaJaCe，Ze osoby zawieraJaCe

umowewimieniupodwykonawcysadotegoupowaZnione．

13・Przystap－enie do realizaq－rObdt przez podwykonawceIub daIszego podwykonawce

moZenastapiCWylaczniepouprZednimpiSemnymZaWarCiuumowyopodwykonawstwo，

kt6rejtreSejestzgodnazprqjektemumowyprzedstawionymZamawlajaCemu．

14・Generainy WykonawcaJeSt ZObowlaZany PrZedloZye do rozIiczenia swojej faktury

OSwiadczenia podwykonawcewlub dowody dotyczace zapJaty wynagrodzenia

POdwykonaYC°m，ktOrych termin pJatnoScj uplynalwdanym okresie rOZliczeniowym・

OSwiadczenIa，POdpisaneprzezosobyupowaZnionedoreprezentowanlaSkiadajacychje

POdwykonawcdwiubinnedowody na potwierdzenie dokonaneiZaPねty wynagrodzenia

POWinny potwierdzae brak zalegloSci GeneraInego Wykonawcy w ureguiowaniu
WSZyStkichwymagalnychwtym okresiewynagrOdzeh podwykonawcdwwynikajacychz

umbwopodwykonawstw〇・〇Swiadczeniaiubinnedowodynapotwierdzeniedokonanej

ZaPねtywynagrOdzeniamuszaz°StaedostarczoneZamawlaJaCemuWOryginaie，

15．Dowodamizapぬty，OktOrychmowawust．14，Sam．in∴

1）dokupent wygenerOWany PrZeZ POdwykonawceiub dalszego podwykonawc9－

uznanle raChunku podwykonawcyiub daiszego podwykonawcy，Ze WSkazanIem

umowyICZeSCIPrZedmiotuumowy，ktdrejplatnoSedotyczy，

2）OSwiadczeniezioZoneprZeZPOdwykona：NPelubdalszegopodwykonawce，ktdrego

WZdr stanowi zalacznik nr　3　do nlnIeJSZeJ umOWy，POtWierdzajace zaptate

WynagrOdzenia za dana czesc robdt，Ze WSkazaniem umowylCZeSCiPrZedmiotu

ZamOwienia，kterejpねtnoSedotyczy．

16．W przypadku uchylenia sle Od obowlaZku zapはty odpowiednio przez Generalnego

Wykonawce，POdwykonawceiub dalszego podwykonawce za roboty，ZamawlaJaCy

dokonuJe bezpoSrednieJ ZaPlaty wymagalnego wynagrodzenia przys山guJaCegO

POdwykonawcyIub daIszemu podwykonawcy，ktdry zawarI zaakceptowana przez

Zamawla」aCegOumOWeOPOdwykonawstwo，ktOreJPrZedmjotemsaroboty．

17・WynagrodzenjeIOktdrymmoYa．WuSt・16・dotyczywyJacznienaieZnoScipowstaNchpo

Zaakceptowaniu przezZamawIaJaCegO umOWO POdwykonawstwo，ktdrq przedmiotem

SarOboty．

18．BezpoSrednia zapはta wynagrodzenia，O ktdrq mowa w ust．16，0bejmuJe Wy†acznie

naleZne wynagrodzenie bez odsetek naleZnych podwykonawcyiub daiszemu

POdwykonawcy．

19．PrZed dokonaniem bezpoSredniej ZaPlaty，ZamawiaJaCy POinformu」e O tym na PISmie

GeneraInegoWykonawce・GeneralnyWykonawcawterminie7dniod dnia otrzymania

informaqImaPraWOZgloszeniapISemnyChuwagdotyczacychzasadnoScibezpoSrednieJ

ZaPlatywynagrodzeniapodwykonawcylubdaiszemupodwykonawcy．

20．Wprzypadkuzgbszeniauwag，Okterychmowawust．19，Wterm面ewskazanym przez

ZamawiaJaCegO，ZamawiaJaCymOZe：
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1）nie dokonae bezpoSrednbj zap胤y wynagrOdzenia podwykonawcyiub dalszemu

podwykonawcy，ieZeIiGeneralnyWykonawcawykaZe niezasadnoSetakbj zap胤y，

2）ZねZye do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie ynagrOdzenP

POdwykonawcyIub daiszego podwyk。naWcy W PrZyPadkuistnien－a ZaSadniczeJ

watpIiwoSciZamaw－aJaCegOCOdowysokoScinaIeZneJZaPAatylubpodmiotu，ktdremu

PはtnoSesIenaleZy，aib0

3）dok°nae bezpoSredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcyIub dalszemu

POdwykonawcy，JeZeIipodwykonawcaiubdalszypodwykonawcawykaZezasadnoSe

takiejzapぬty・

21．W przypadku d°konania bezpoSredniej zaptaty podwykonawcyIub dalszemu

Podwykonawcy，O ktdrq mowa w ust“16，ZamawlaJaCy POtraca kwote wyPlaconego

WynagrOdzeniazwnagrodzenianaIeZnegoGeneraInemuWyk°naWCy・

22．W przypadku wielokrotnego dokonywania bezp°Sredniej zapiaty podwykonawcyiub

dalszemu podwykonawcy，O kterq m°Wa W uSt・16，1ub w przypadku dokonania

bezpoSrednichzapぬtnasumewiekszaniZ5％wartoScirobOt，okt6rqmowaw§7ust・

1，ZamawlaJaCymaPraW00dstapie°dumowy，aGenerainyWykonawcazaplaciwtym

WyPadkukareum°Wn叩ktOrejmoYaW§10ust“1pkt2“

23．PrzedstawicielZamawlaJacego moZe2adae od GeneralnegoWykonawcy zmiany aIbo

°dsunieCla POdwykonawcy，jeZeIi sprZet teChniczny，OS°byi kwalifikacje，ktdrymi

dysponuie POdwykonawca，nie daja rekqjminaIeZytego wykonania powierzonych mu

rob6t，POdwykonawcaniedajegwarancjidotrzymaniatermin6wreaIizacjitych rObdtIub

naruszaJaPrZePisyBHPIubp・PoZ・

§7
1．WynagrOdzenieGeneraInegoWykonawcyzawykonanierobdtwnos上…－．．．．……………

ZJ（Slownie： ）wraz z podatkiem VAT w

°bowiazuJacei VSokoSci，ZWanedalejwaHoSciarobdt．

2．Stronypostanawiaja，ZerozIiczeniezawykonanerobotyodbywaesiebedziefakturami

czescl°Wymi，WyStaWianymi za rOboty wkonane w danym　°kresie，ZgOdnie z

harmonogramemrzecz叩〇一CZaSOWo－finan：oWym・Okt6rymmowaw§3ust“3・OraZ

fakturakohcowawγStaWionaPOZakohczenlui°dbiorzecaJoScir°bdt．

3．P°dstawed°WyStaWieniafakturyczesclOWejstanowIPr°tOkOlodbiorurobdt，kt6rychma

dotyczye ta faktura，Podpisany prZeZ PrZedstawicieIa Generalnego Wykonawcyi

PrZedstawicieiaZamawiaJaCeg°・

4．Podstawe do wystawienia faktury kohcowejikohcowego rozIiczenia stanowIPrOtOk61

kohcowego°dbioru przedmiotu umow podpisany przez przedstawiciela GeneraInego

WykonawcylPrZedstawicieIaZamawlaJaceg〇・

5．Termin pねtnoSci faktur ustala sle na30dniliczac od dniaich otrzymania przez

Zamaw画acegc．Dniem zapiaty jest dzieh vvγdania przez ZamawlaJaCego PoIecenia

PrZelewu，

6．Fakturyzawyk°naner°botyGeneralnyWykonawcawystawikaZdorazowowterminie3

dnioddniapodpisaniaprOtok°iOwodbioru，okt6rychmowawust．3i4．

7・GeneralnyWyk°naWcaOSwiadcza・ZejestpiatnikiempodatkuVAT・NIP・・・：……・∴“・‥

8．Generalny Wykonawca zobowiazuJe Sie do terminowego uregulowanla naleznoSci

POdatkowych／p°datekVAT／zwiaZanyChzwstawionymidlaZamawlaJaCegOfakturami

VAT oraz do zapねty Zamawiajacemu odszkodowania w przypadku nieprawidねwego

WyStaWianiafakturVAT．

§8
1．Strony usta廟a言Z zabezpieCZenie naIeZytego wykonania umowy przez GeneraInego

Wykonawce wγmeSie5％wartoSci robeti bedzie s山とyc pokryciu roszczeh z tytu山

nleWyk°nanialubnienaieZytegowykonaniaumowy，

2．ZabezpleCZenienaIeZytegowykonaniaumowy，ZWanedalejzabezpieCZeniem，mOZebye

WniesionewnastepuJaCychformach：

1）pieniadzu，
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2）poreczeniachbankowych，

3）gwarancjachbankowych，

4）gwarancjachubezpieczeniowych，

5）poreczeniach udzieIanych przezpodmioty，oktdrych mowawart．6b ust．5pkt2

ustawy z dnia　91ist°Pada　2000「・°　utWorZeniu PoIsk画　Agencji RozwoJu

PrzedsiebiorczoSci（Dz．U．Z2016「，，PoZ．359）．

3“GeneralnyWykonawcawdniuzawarcia umowyJeStObowiazanywnieSe100％kwoty

Zabezp－eCZenianaoprocentowanyrachunekbankowywskazanyprzezZamawlaJacego．

4・ZamawIaJaCy ZWraCa70％kwoty zabezpleCZenia wraz z odsetkamiWynikajacymiz

umowy rachunku bankowego，na ktOrym byわono przechowywane，POmniejsz°ne O

kosztprowadzeniarachunkuorazprow画bankoweJZaPrZelewpieniedzynarachunek

GeneraInegoWykonawcy－Wterminie30dnioddniakohcoweg00dbiorurobOt．

5・NazabezpleCZenieroszczehztytu山rekqjmizawadyprzedmi°tuumOWyPOZOStanieu

ZamawlaJaCego30％kwotyzabezpieczenia．

6・Kwota，o kterej mowa w ust・5，ZWrdc°na ZOStanie najpbZniej w15dniu po upJywie

okresurekqjmi．

§9
1．GenerainyWykonawcaprzyJmuJenaSiebienastepuJaCeObowiazkiszczegdbwe：

1）informowania przedstawicieia Zam叩ajacego°koniecznoSci wykonania rob6t

dodatkowychlubzamiennychwtermlnieldniaoddniastwierdzeniakoniecznoSciich

Wykonania，

2）w prZyPadku zniszczeniaiub uszkodzenia robbt，ich czeSciz winy Generalneg°

Wykonawcywtokuwyk°nyWaniarobOt－naPraWieniaichidoprowadzeniadostanu

POPrZedniegowterminienied山ZSZymni27dni．

2，Przedstawicielem ZamawiajacegoJeStWaidemar Baczyhski，ktdry uprawnionyjestdo

Wdawania Generalnemu Wyk°naWCy POIeceh zwIaZanyCh zjakoSciaii1°Scia rob6t，

kt6resaniezbednedo prawidiowego°raZZgOdnegozumowa wykonania przedmiotu

3・PrzedstawicieiemGeneraineg°Wyk°naWCyJeS上………‥，“……・，……・

4．GeneraInyWykonawcabedziezgねszalZamawIaJaCemuPISemnIegOtOWOSed°Odbioru．

5，Generainy Wykonawca z°bowiazany JeSt do inf°mOWania przedstawiciela

Zamawiajacego o terminie zakrycia rObet uIegaJaCyCh zakryciu．JeZeii GeneraIny

Wykonawca nie p°informowal o tych faktach przedstawicieIa ZamawlaJacegO，

ZOb°Wiazanybedzieodkryerob°tyIubwykonaeotworyniezbedned°Zbadaniarobet，a

nastepniePrZyWrbcierobotydostanupoprzedniegonawlasnykoszt．

§10

1，ZamawlaJaCy jest uprawni°ny do Zadania zapAaty kar umownych w nastepuJaCq

WySOkoSci：

1）WwysokoSci0，5％wartoScirobetzakaZdydziehopeZnieniawwykonaniuumowy，a

POnadtodcedstapleniaodumowywprZyPadku，gdyopoznienieprzekr°CZy14dni，

WraZ Z Zadaniem zapJaty d°datkowej／niezaIeZnej　°d kar za opdZnienia／kary

umowneJWWySOkoScilO％wartoScirobdt，

2）wwysok°SciO，5％wartoScirob6tza kaZdydzieh°PbZnieniaztytulu brakuzapねty

IubnieterminowejzapIatyprzezGeneralnegoWykonawcewynagrodzenianaleZnego

POdwykonawcomlubdaIszympodwykonawcom，

3）WwysokoSci5％wartoScir°betztytu山nieprzedねZeniadozaakceptowaniaprqiektu

umowyopodwyk°naWStWoIubprqjektujejzmiany，

4）WwysokoSci5％wartoScirobdtztytu山nieprzediOZeniapoSwiadczonejzazgodnoSe

ZOrygInaiemkopiiumowyopodwykonawstwo，

5）WwysokoSci5％wartoScirObdtztytulubrakuzmianyumowyop°dwykonawstwow

ZakresieterminuzapJaty．

2．JeZeiiGenerainy Wykonawca opoznISle Z reaiizaqa umow tak daiece，Ze nieJeSt

PraWdopodobne，Zeby wykonaJja w umdwionym terminie，ZamawiaJacy bedzie mOgJ，
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bezwyznaczania dodatkoweg。terminu，Odstapieod umowy orazZadaezapJaty kary

umowneIWWySOkoSci10％wart。Scirob61－

3．JeZeIi Generalny Wykonawca bedzie wykonywal roboty w sposOb wadIiwy aIbo

SPrZeCZny Z umoWa，Zamawiajacy uprawnionyJeSt do wezwania Generalnego

Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania－WyZnaCZy mu W tym CeIu odpowiedni

termin．Po bezskutecznym uplywie terminu，Zamawiajacy bedzie mdglZadae zaplaty

karyumowneiWWyS。koSci10％wartoScirobet・

4．WprzypadkuodstapieniaprzezZamawlaJaCegoOd um°WynaSkutekokQlicznoSci，Za

ktOre odpowiedzialnoSe ponosiGenerainy Wykonawca，ZamawiaJaCy niezaIeZnie od

innychuprawniehbedziemdglZadaezaplatykaryumowneJWWySOkoSci10％wart°Sci

robet．

5．JeZeliwskutek niewykonanialub nienaieZytegowykonania umowy przez GeneraInego

Wykonawce ZamawiaJacy Poniesie szkode przewyZSZaJaCa VWSOkoSe ktdrejkoIwiek z

ZaStrZeZonych kar um°WnyCh，ZamawiaJaCy bedzie uprawniony d°　dochodzenia

OdszkodowanianazasadachogdlnychureguiowanychwK°deksiecyw冊ym．

6．Generainy Wykonawca wyraZa zgode na potracenie kar umownych naIeZnych

ZamawiaiaCemuZWynagr°dzenianaieZneg°GenerainemuWykonawcy．

§．11

1，ZamawIaJacyWyZnaCZyterminirozpocznIeOdbiOrwykonywanychrobdtwcIagu2dniod

dnia pISemnegoZaWiad°mieniag000SiagnieClugot°WoScid°°dbi°ru，ZaWiadamlaiaC

PtSemnieotymGenerainegoWykonawce・

2，Strony postanawIaJa，Ze kaZdorazowo z czynnoSciodbioru bedzie spisany protokdJ

ZaWieraJaCyWSZeikieustaIeniadokonanewt°kuodbioru，jakteZtermlnyWyZnacZOnena

usuniecIeeWentuainychwadstwierdzonychprzy°dbiorze，

§12

1，Wykonawcaudzieiagwaranqlna rObotyobjetenlnlqSZaumoWanaOkres36miesleCy

orazrekojmizgodniezprzepISamiKodeksucyw冊egQ．BiegobuokresdwrozpoczynasIe

WdniudokonaniakohcowegoodbiorurobOt．

2．W przypadku stwierdzenia przez ZamawlaJaCego Wady r°bdt，Generalny Wykonawca

bedziezobowiazanydojeJuSunleClaWterminiewyznaczonymprzezZamawiajacego．

3．Pobezskutecznymup母Wiewyznaczonegoterminu，Zamawiajacybedzieuprawnionydo

Zadania zapはty prZeZ Generalnego Wykonawce kary umownq w wysokoSci O，5％

WaHoScirobGt，ZakaZdydziehopoznIeniawusumeCIuWady，

4．JeZeIi opoznlenie w usunIeClu Wady przekr°CZy14　dni，ZamawlaJacemu bedzie

PrZyS山glWaJo praw00dstaplenia od umowy oraz Zadania zapJaty przez GeneraInego

WykonawcekaryumownqwwysokoScilO％wartoScirob6t・

§13

ZamawiaIaCy ZaStrZega SObie，aby wszeikieinformacje uzyskane przez GeneraInego

WykonawcewczasiereaiizaqizadahzieconychnapodstawieninleJSZqumOWytraktowane
byJyjakopoufneinieby巾WγkorzystywanedoinnychceIOwanipubIikowanebezpisemnej

ZgOdyZamawlaJaCegO・

§14

1．Wszelkiezmiany umowyMNmagaJauZgOdnionejformy pISemneJWPOStaCianeksu p°d

rygoremniewaZnoSci．

2．W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maJa ZaStoSoWanie odpowiednie

PrZePISyKodeksucywiineg00raZuStaWy－Prawobudowiane，

3．Mogace wyniknae ze stosunku objetego umowa spory rOZStrZygane beda w dr°dze

WZaJemnyChneg°qaCjiiubprzezsadwlaSciwydlamiqSCaSiedzibyZamawlaJaCego・

4．Um°We SPOrZadzono w3jednobrzmlaCyCh egzempIarzach，Z CZegOl egz．etrZymuJe

GenerainyWykonawca，a2egz．ZamawlaJaCy，
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