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Załącznik nr  7 do SIWZ  

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE  

zawarta w dniu ………………….. r. w Zgierzu,  pomiędzy: 

……………………………. z siedzibą w ……., przy …………………………… wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS ……………………., posiadającą NIP ……………………., REGON 

……………………….., (nazywanym dalej: „Inwestorem”), którą reprezentuje: 

a) ……………………………………….. 

a) ……………………………………….. 

a 

……………………………... z siedzibą w ……………………… przy ul. 

………………………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………………, …………. 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………………, 

posiadającą NIP ……………………, REGON ………………, kapitał zakładowy: 

……………………. PLN (nazywaną dalej: „Wykonawcą”), którą reprezentuje: 

a) ………………………………….. 

b) …………………………………… 

nazywanymi dalej łącznie: „Stronami”. 

Zawarcie niniejszej umowy (nazywanej dalej: „Umową”) jest następstwem wyboru przez 

Inwestora oferty Wykonawcy z dnia ……………………….. złożonej w odpowiedzi na 

zapytanie ofertowe Inwestora w zakresie wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa  

hospicjum stacjonarnego etap IV „(nazywanego dalej: „Zadaniem”). Niniejsza Umowa 

reguluje wzajemne obowiązki Stron w zakresie wykonania przez Wykonawcę Zadania. 

§ 1 

Oświadczenia Stron 

1. Inwestor oświadcza, że: 

a) posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w ramach 

której realizowane będzie Zadanie, 

b) posiada projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę (nazywane dalej: 

„Dokumentacją ”). 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

a) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym niniejszą Umową oraz że 

posiada odpowiednie zaplecze logistyczne, w tym wysokiej jakości sprzęt i urządzenia, 

wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie 

prac budowlanych oraz instalacyjnych i odpowiedni potencjał wykonawczy w zakresie 
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realizacji prac objętych Zadaniem, co pozwoli na terminowe wywiązanie się ze 

wszystkich jego obowiązków przewidzianych w tej Umowie, 

b) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze 

strony jego współpracowników, kontrahentów oraz podwykonawców w wykonywaniu 

czynności przewidzianych w niniejszej Umowie posiadają niezbędne kwalifikacje i 

uprawnienia pozwalające na wykonanie tych czynności, 

c) kwalifikacje osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie i nadzorowanie prac 

objętych niniejszą Umową, a także jakość sprzętu oraz urządzeń, z których będzie 

korzystał przy realizacji niniejszej Umowy nie będzie odbiegać od tych, które 

zaangażował w inne prowadzone przez niego prace budowlane. 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Inwestor powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania całość prac objętych 

Zadaniem. Prace te zostały szczegółowo opisane w Dokumentacji stanowiącej 

załącznik nr 1, a ponadto w zapytaniu ofertowym Inwestora stanowiącym załącznik nr 

2 i Ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. W dalszej 

części Umowy prace te są nazywane zamiennie „Przedmiotem umowy” lub Zadaniem. 

2. W celu należytego wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany 

wykonać swoje obowiązki z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu 

profesjonalnie wykonującego tego typu działalność, a ponadto zgodnie z 

Dokumentacją, warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i aktualnym stanem wiedzy i wskazówkami Inwestora oraz 

wykorzystując wyłącznie materiały posiadające odpowiednią jakość oraz dopuszczone 

do obrotu i posiadające, zgodnie z prawem polskim wszelkie atesty i aprobaty 

techniczne. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Dokumentacją i dokumentami 

przetargowymi, w oparciu o którą będzie realizowane Zadanie oraz którą uznaje za 

kompletną i niewadliwą z punktu widzenia wykonania Przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z uwarunkowaniami i okolicznościami, które 

mogą mieć wpływ na należyte wykonanie Przedmiotu umowy, jak również z 

nieruchomością Inwestora, która będzie przyszłym Placem budowy, jej warunkami 

gruntowymi i warunkami technicznymi planowanych robót i w związku z tym nie wnosi 

żadnych zastrzeżeń. 

5. Wykonawca wykona Przedmiot umowy z materiałów własnych pochodzących od 

producentów wedle swojego wyboru, ale zaakceptowanych przez Inwestora, których 

specyfikacja będzie zgodna z Dokumentacją i dokumentami przetargowymi. Zmiany w 

tym zakresie wymagają pisemnej zgody Inwestora. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków bezpieczeństwa i higieny 

pracy, p-poż. i ochrony środowiska, w tym w szczególności będzie przestrzegał 

obowiązujących u Inwestora w powyższym zakresie wewnętrznych procedur. W 

związku z tym oświadcza, iż o powyższych wewnętrznych procedurach Inwestora, 

zarówno on, jak i osoby i podmioty, którymi przy wykonywaniu Umowy będzie się 

posługiwał zostali lub zostaną poinformowani. 
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7. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszystkich faktach, które mają 

znaczenie z punktu widzenia terminowego i zgodnego z Umową wykonania Przedmiotu 

umowy. Wykonawca będzie niezwłocznie informował Inwestora o wszystkich 

zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na termin wykonania Przedmiotu umowy. 

§ 3 

Plac budowy 

1. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot umowy  na nieruchomości Inwestora w 

Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 72, 72a, 72b (nazywanej dalej: „Placem budowy”). 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu, jak i 

szkody osobowe wynikające z jego działania lub zaniechania albo działania lub 

zaniechania osób trzecich, którymi przy wykonywaniu Umowy będzie się posługiwał, 

do których doszło na Placu budowy oraz terenie nieruchomości Inwestora w ramach 

której Plac budowy jest zlokalizowany. Powyższa odpowiedzialność rozpoczyna się z 

dniem protokolarnego przekazania Placu budowy Wykonawcy, zaś kończy z dniem 

protokolarnego wydania Placu budowy Inwestorowi po wykonaniu przez Wykonawcę 

Przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach Placu budowy oraz na terenie bezpośrednio 

przyległym, w szczególności: 

a) zapewnić należyty ład i porządek, 

b) wykonać zabezpieczenia wymagane obowiązującymi przepisami, jak również 

prace zabezpieczające przed zniszczeniem, np.: wyposażenia pomieszczeń, elementów 

budynku, etc., 

c) zapewnić, aby osoby przebywające w miejscu wykonania prac posiadały kaski, 

identyfikatory imienne oraz niezbędne środki ochrony osobistej wynikające z 

obowiązujących przepisów, w tym również kamizelki odblaskowe z wyraźnie 

widoczną nazwą Wykonawcy, 

d) zapewnić do wglądu dla Inwestora i jego upoważnionego Inspektora Nadzoru 

listę pracowników wraz z ich oświadczeniami, iż posiadają oni aktualne badania 

lekarskie i wymagane przepisami prawa kursy BHP, 

e) do naprawy na własny koszt dróg i ich elementów oraz wszelkich innych 

uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku wykonywania prac Wykonawcy 

ruchomości i nieruchomości Inwestora oraz osób trzecich, 

f) do porządkowania Placu budowy oraz dróg dojazdowych (drogi wewnętrzne 

oraz publiczne) po zakończeniu każdego dnia pracy. W przypadku nienależytego 

utrzymywania porządku na Placu Budowy lub też w jego otoczeniu (w tym dróg 

dojazdowych) Inwestor zastrzega sobie prawo uporządkowania Placu Budowy i jego 

otoczenia własnym staraniem i obciążenia jego kosztami Wykonawcy, po 

wcześniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porządku i nie 

zastosowaniu się przez Wykonawcę do wezwania w ciągu 2 dni roboczych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na swój koszt zabezpieczenie miejsca 

wykonania prac na Placu budowy, zaś po zakończeniu ich wykonania, do 

uporządkowania miejsca ich wykonania nie później niż do dnia odbioru końcowego 
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Przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca deklaruje, że są mu znane warunki wodne i gruntowe, oraz że ponosi 

wszelkie ryzyko w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności w tym zakresie, z 

wyłączeniem natrafienia na znaleziska archeologiczne, niewybuchy oraz inne czynne 

niezinwentaryzowane kable, rury i przewody podziemne. 

6. Wykonawca zwróci Inwestorowi koszty zużycia wody i energii elektrycznej oraz koszty 

połączeń telefonicznych dla Placu Budowy, chyba że Wykonawca zawrze z firmami 

zajmującymi się dostawą tych mediów osobne umowy, wówczas będzie ponosił 

przedmiotowe koszty bezpośrednio. 

7. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić prace objęte Przedmiotem umowy w sposób 

niezakłócający praw osób trzecich i Inwestora. 

8. Wykonawca oświadcza, że roboty prowadzone będą pod nadzorem Kierownika 

Budowy Wykonawcy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, a osoby 

pracujące na budowie będą posiadać aktualne badania lekarskie oraz szkolenia BHP. W 

strefie wykonywania robót na Placu budowy za wszelkie zabezpieczenia BHP 

odpowiada Kierownik Budowy Wykonawcy. 

9. Wykonawca oświadcza, że akceptuje zakaz palenia na terenie Placu budowy (poza 

wyznaczonymi miejscami) oraz prawo Inwestora do sprawdzania stanu trzeźwości 

pracowników Wykonawcy przez osoby do tego przez Inwestora wyznaczone. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia i kontynuowania tego ubezpieczenia 

przez cały okres trwania Umowy w wiarygodnym towarzystwie ubezpieczeniowym: 

a) Placu budowy wraz z znajdującym się na nim mieniem ruchomym i 

nieruchomym, niezależnie od tego czyją stanowi własność, od kradzieży, zniszczenia, 

oraz zdarzeń losowych takich jak: ogień, powódź, huragan itd., 

b) prowadzonych robót w zakresie odpowiedzialności cywilnej deliktowej 

Wykonawcy oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jego zobowiązań 

wynikających z Umowy, 

c) następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników Wykonawcy oraz osób 

trzecich, 

d) szkód wyrządzonych przez podwykonawców Wykonawcy, 

e) szkód wyrządzonych przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu 

ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

11. Przed zawarciem Umowy, a jeśli Wykonawca tego nie uczyni a Umowa zostanie mimo 

to zawarta - w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej Umowy 

Wykonawca w celu potwierdzenia uzyskania ubezpieczenia od ryzyk określonych w 

ust. 10 powyżej, przedstawi Inwestorowi: 

a) Polisę Ubezpieczeniową CAR na czas trwania robót budowlanych, na sumę 

ubezpieczenia wynoszącą co najmniej …………………………. (słownie: 

………………) złotych polskich, oraz 
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b) Polisę Ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone 

osobom trzecim, na sumę ubezpieczenia ……………………….. (słownie: 

…………………….) złotych polskich, oraz 

c) dokument potwierdzający ubezpieczenie wypadkowe pracowników Wykonawcy 

i podwykonawców w zakresie wykonywania przez nich Przedmiotu umowy oraz 

d) Polisę Ubezpieczeniową obejmującą sprzęt i urządzenia Wykonawcy oraz sprzęt 

i urządzenia znajdujące się na Placu budowy a nieobjęte polisą ubezpieczeniową 

Inwestora. 

12. W przypadku wygaśnięcia w trakcie trwania Umowy któregokolwiek z ubezpieczeń 

określonych w ust. 11 Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 

przedstawienia Inwestorowi nowej polisy obowiązującej od dnia następnego po 

wygaśnięciu poprzedniej. 

13. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia opisanego 

powyżej, Inwestor bez wyznaczania dodatkowego terminu ma prawo zawrzeć na 

rachunek Wykonawcy umowę ubezpieczenia w zakresie określonym powyżej a koszty 

ubezpieczenia potrącić z Wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 4 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Przedmiot umowy ściśle zgodnie z 

harmonogram (nazywanym dalej: „Harmonogramem”) stanowiącym załącznik nr 4 

do Umowy. 

2. Wykonawca, pod rygorem  utraty prawa powoływania się na te okoliczności w 

przyszłości, jest zobowiązany niezwłocznie, na piśmie informować Inwestora o 

wszelkich okolicznościach, które mogą skutkować realizacją Przedmiotu umowy 

niezgodnie z Harmonogramem. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo przesunięcia określonego Harmonogramem terminu 

zakończenia poszczególnego etapu robót objętych Przedmiotem umowy tylko w 

przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych Umową, pod warunkiem jednak, 

iż okoliczności te będą miały bezpośredni wpływ na ten termin. 

4. Wykonawca ma prawo przesunięcia terminu wykonania robót objętych Przedmiotem 

umowy w następujących przypadkach: 

a) w przypadku wystąpienia siły wyższej - Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego, pisemnego poinformowania Inwestora o ryzyku lub potrzebie 

wydłużenia określonego Harmonogramem terminu zakończenia robót, będącego 

skutkiem działania siły wyższej. Okres wydłużenia terminu zakończenia robót nie 

może przekroczyć technicznie uzasadnionego czasu koniecznego do wykonania robót 

zatrzymanych z powodu działania siły wyższej; 

b) zaistnienia na Placu budowy warunków fizycznych lub gruntowych obiektywnie 

uniemożliwiających wykonanie robót objętych niniejszą Umową, które nie były 

możliwe do przewidzenia przed zawarciem Umowy lub najpóźniej w chwili odbioru 

Placu budowy przez Wykonawcę. Zaistnienie tych warunków czy okoliczności 

wymaga niezwłocznego, pisemnego powiadomienia Inwestora. Okres wydłużenia 



6 
 

terminu zakończenia robót nie może przekroczyć obiektywnie technicznie 

uzasadnionego czasu koniecznego do wykonania prac zatrzymanych z powodu 

usunięcia przeszkód. Brak uprzedniego pisemnego poinformowania Inwestora o 

zaistnieniu takich przeszkód skutkuje utratą możliwości ubiegania się przez 

Wykonawcę o wydłużenie terminu zakończenia robót; 

c) zlecenia wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, zgodnie z § 8 ust.2. 

5. W przypadkach opisanych wyżej, stwierdzenie konieczności przesunięcia określonych 

w Harmonogramie terminów wykonania robót musi zostać każdorazowo potwierdzone 

protokolarnie przez Inwestora i wyznaczonego przez Inwestora Inspektora Nadzoru. 

§5 

Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy 

1. W imieniu Inwestora bezpośredni nadzór nad realizacją Przedmiotu umowy będzie 

pełnił ………………………………….………………….. (nazywany dalej: 

„Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego”).   

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz Inwestor ma bezwarunkowe prawo 

dokonywania inspekcji robót na Placu budowy w dowolnej chwili. Wykonawca 

powinien zapewnić niezbędne środki i pomoc przy przeprowadzaniu takiej inspekcji. 

3. Kierownikiem Budowy ustanowionym przez Wykonawcę jest Pan 

………………………………. Wykonawca oświadcza, że Kierownik Budowy posiada 

uprawnienia budowlane numer ………………………….. oraz jest członkiem Izby 

Inżynierów Budownictwa nr ……………………... 

4. Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wszelkie działania i 

zaniechania Kierownika Budowy. W przypadku zmiany na stanowisku kierownika 

budowy, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Inwestora o tym fakcie, 

uzyskując uprzednio jego akceptację, co do osoby zastępującej. 

§6 

Odbiory 

1. Po wykonaniu poszczególnych elementów robót, które zgodnie z Harmonogramem 

wymagają odbioru oraz innych robót, o których mowa w dalszej części niniejszego 

paragrafu, Wykonawca będzie powiadamiał Inwestora o ich wykonaniu i przedstawi te 

prace do odbioru Inwestora. 

2. Wykonawca powiadomi Inwestora na piśmie o proponowanym terminie odbioru prac z 

odpowiednim wyprzedzeniem, tj.: 

a) elementu robót ulegających zakryciu (nazywanych dalej: „Odbiór elementu 

robót”), w terminie co najmniej 24 godzin przed ich zakryciem, 

b) elementów robót wskazanych w Harmonogramie jako podlegające odbiorom 

technicznym, a opisane w pozycjach ………………….. tego Harmonogramu 

(nazywanych dalej: „Odbiór częściowy techniczny”), w terminie co najmniej 7 dni 

roboczych przed ich zakończeniem, 
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c) zakończeniu robót budowlanych (nazywanych dalej: „Odbiór końcowy”) w 

terminie co najmniej 14 dni przed planowanym ich zakończeniem. 

3. Inwestor, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, zobowiązany jest dokonać 

czynności sprawdzających przedstawionych do odbioru prac pod względem ich 

kompletności i jakości ich wykonania w stosunku do: 

a) robót ulegających zakryciu w terminie 2 dni roboczych, 

b) elementów robót w zakresie Odbioru częściowego technicznego w terminie 3 

dni roboczych, 

c) robót budowlanych w zakresie Odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych. 

4. Najpóźniej w ostatnim dniu upływu terminów wskazanych w ust. 3 powyżej Strony 

sporządzą i podpiszą, przez osoby do tego upoważnione stosowny protokół odbioru, w 

którym Strony określą termin wykonania prac, procentowy i kwotowy zakres prac 

wykonanych oraz ich procentowy udział w wykonaniu całości Przedmiotu umowy, a 

także jaki procent robót pozostał do wykonania. 

5. Jeżeli w trakcie odbioru prac Inwestor stwierdzi wady lub zgłosi zastrzeżenia, co do 

sposobu albo jakości wykonania prac, wówczas Strony sporządzają protokół, w którym 

Inwestor wskaże te wady i zastrzeżenia. 

6. Drobne wady oraz usterki, niewpływające na funkcjonowanie przedmiotu odbioru, nie 

będą stanowiły podstawy odmowy dokonania odbioru przez Inwestora. Wykonawca 

zobowiązany jest usunąć drobne wady i usterki w terminie 14 dni roboczych od dnia 

ich zgłoszenia przez Inwestora w protokole odbioru robót. 

7. W przypadku wad innych niż opisane w ust. 6 powyżej Wykonawca jest zobowiązany 

do ich usunięcia w terminie 8 roboczych dni od daty ich zgłoszenia przez Inwestora i 

do powiadomienia Inwestora o gotowości do odbioru robót po usunięciu wad. Strony w 

terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania ww. zgłoszenia zobowiązują się 

sporządzić protokół, w którym Inwestor potwierdzi usunięcie wad i dokona 

bezusterkowego odbioru prac albo odmówi przyjęcia tych prac podając jednocześnie 

przyczyny odmowy. 

8. W przypadku nie usunięcia wad, o czym mowa w ust. 6 i 7 powyżej, Inwestor, według 

swojego wyboru będzie uprawniony do udzielenia Wykonawcy dodatkowego terminu 

na usunięcie wad lub zleci usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy. 

9. Dokumentacja powykonawcza uzgodniona z Inwestorem zostanie przekazana 

Inwestorowi do dnia Odbioru Końcowego. 

§7 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy (nazywane dalej: 

„Wynagrodzeniem”) ma charakter ryczałtowy i wynosi ………………………. 

(słownie: …………………………………………..) złotych polskich i powiększone 

zostanie o podatek VAT w ustawowej wysokości.  
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2. Wykonawca oświadcza, że gwarantuje prawidłowość wyceny swoich prac, zapoznał się 

z wymaganiami Zadania, szczególnie z warunkami, w jakich ma być realizowane i 

zawarł je w swojej Ofercie, oraz że Inwestor nie poniesie żadnych dodatkowych 

kosztów z tytułu jakichkolwiek błędów w wycenach dokonanych przez Wykonawcę lub 

w określonym przez Wykonawcę zakresie prac. Przyjmuje się, że Wynagrodzenie 

uwzględnia warunki prowadzenia Zadania oraz wszelkie związane z nim zagrożenia, 

jak i nieprzewidziane okoliczności. 

3. Podane w niniejszym paragrafie Wynagrodzenie jest stałe, nie podlega indeksowaniu, 

dodatkowemu opodatkowaniu ani nie może być podnoszone w żaden inny sposób, poza 

zwiększeniem przez Inwestora zakresu prac do wykonania w ramach niniejszej Umowy 

i w konsekwencji powstania dodatkowych kosztów, których wysokość zostanie 

określona przez Wykonawcę na podstawie cen jednostkowych podanych przez 

Wykonawcę w Ofercie, zaś w przypadku braku tych cen w Ofercie Strony ustalą cenę 

tych prac w wyniku negocjacji. 

4. Inwestor nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek błędów w 

wycenie, czy zestawieniu cen jednostkowych, o których mowa wyżej, a które będą 

obowiązujące przez cały okres trwania Umowy. 

5. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że Wynagrodzenie 

stanowi ostateczne i całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie 

niewadliwego Przedmiotu umowy, w tym także obejmuje poniesione przez Wykonawcę 

koszty odbiorów, atestów, prób, opłat urzędowych, zabezpieczenia robót, 

przygotowania dokumentacji powykonawczej, zakupu sprzętu, usług i energii 

elektrycznej potrzebnej do wykonania Przedmiotu umowy, jak i wynagrodzenie za 

pracę podwykonawców i osób trzecich. Poza przypadkami wskazanymi w Umowie, 

Wykonawca nie będzie mógł skutecznie żądać podwyższenia wysokości 

Wynagrodzenia w skutek np. zwiększenia kosztów materiałowych, wynagrodzeń, 

energii i innych kosztów, w tym kosztów mediów, jak również ewentualnych zmian 

opłat celnych i narzutów importowych albo zmiany kursu wymiany walut w miejscu 

spełnienia świadczenia. 

6. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi w transzach, po dokonaniu odbioru kolejnych etapów 

Zadania określonych w Harmonogramie: 

a) na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o 

podpisane przez Inwestora bezusterkowe protokoły odbioru poszczególnych etapów 

Zadania, doręczonych na adres Inwestora, 

b) na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu 

przez Strony protokołu bezusterkowego Odbioru końcowego Zadania bez uwag oraz po 

otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów do uzyskania decyzji 

administracyjnej o pozwoleniu na użytkowanie, doręczonych na adres Inwestora. 

7. Zakres prac o którym mowa w § 6 ust. 4 Umowy i odpowiadająca mu wartość transzy 

Wynagrodzenia, przed wystawieniem faktur częściowych lub faktury końcowej winny 

być zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest dołączać do faktur VAT: 

a) protokoły odbioru robót ujętych w fakturze VAT, podpisane przez Inwestora bez 

uwag, 
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b) pisemne oświadczenia podwykonawców o uiszczeniu przez Wykonawcę na 

rzecz podwykonawców całości wynagrodzenia za roboty objęte protokołem odbioru o 

którym mowa w pkt. a) powyżej, 

c) pisemne oświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o akceptacji 

wykonanego zakresu prac i odpowiadającej mu wysokości transzy wynagrodzenia, 

d) dodatkowo do faktury końcowej Wykonawca zobowiązuje się dołączyć 

wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania decyzji administracyjnej o pozwoleniu 

na użytkowanie (atesty, świadectwa jakości, gwarancje i inne dokumenty wymagane 

Prawem Budowlanym). 

9. Strony ponadto postanawiają, że faktury częściowe i faktura końcowa będą sporządzane 

przez Wykonawcę w sposób umożliwiający ich kontrolę. Faktury, które zostaną 

wystawione z naruszeniem przepisów albo postanowień Umowy, zwracane będą 

Wykonawcy bez zaksięgowania celem ich skorygowania. Wykonawcy z tego tytułu nie 

przysługują żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zapłatę kwoty wykazanej 

w takim rachunku. 

10. Należności z poszczególnych faktur, po potrąceniach zgodnie z postanowieniami 

niniejszej Umowy, będą płatne w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury 

wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. Za datę zapłaty uważa 

się dzień obciążenia rachunku bankowego Inwestora. Zapłata nie stanowi uznania przez 

Inwestora, że świadczenia Wykonawcy zostały wykonane bez wad. 

11. Strony są uprawnione do przelewu roszczeń wobec drugiej ze Stron na rzecz osób 

trzecich jedynie za zgodą drugiej ze Stron, z zastrzeżeniem ust. 12-14. 

12. Wykonawca oświadcza, że zaspokoi terminowo, zgodnie z umowami ze swoimi 

podwykonawcami wymagalne roszczenia swoich podwykonawców o zapłatę, na dowód 

czego będzie przedstawiał Inwestorowi pisemne oświadczenia podwykonawców o 

których mowa w ust. 8 pkt. b) powyżej. W razie nieprzedstawienia takiego oświadczenia 

Inwestor ma prawo do dokonania zapłaty z Wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy wymagalnych wierzytelności podwykonawców bezpośrednio na rachunki 

bankowe podwykonawców, z takim skutkiem, jak gdyby zapłata nastąpiła do rąk 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

13. W razie sporu między Wykonawcą i podwykonawcą o zapłatę wynagrodzenia Inwestor 

ma prawo zatrzymać z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę odpowiadającą wysokości 

wynagrodzenia podwykonawcy do czasu rozstrzygnięcia sporu. 

14. Ponadto, w przypadku istnienia niewymagalnych wierzytelności podwykonawców z 

tytułu już zrealizowanych robót na rzecz Wykonawcy, z Wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy Inwestor ma prawo zatrzymać kwotę odpowiadającą 

łącznej kwocie niewymagalnych wierzytelności podwykonawców. Z zatrzymanych na 

podstawie niniejszego ustępu kwot Inwestor może w każdym czasie po tym, jak 

wierzytelności te stały się wymagalne, dokonać zapłaty wierzytelności 

podwykonawców bezpośrednio na rachunki bankowe podwykonawców, z takim samym 

skutkiem jak gdyby zapłata nastąpiła do rąk Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 

15. Inwestor wypłaci Wykonawcy zatrzymane na podstawie ust. 13 i 14 kwoty po okazaniu 

pisemnego oświadczenia podwykonawców o rozliczeniu całości wynagrodzenia 
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podwykonawców przez Wykonawcę, o ile nie zostały one zapłacone bezpośrednio na 

rzecz podwykonawców. 

§ 8 

Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane 

1. Jeżeli w toku wykonywania robót budowlanych pojawi się konieczność wykonania 

ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechania robót, Wykonawca 

niezwłocznie, pisemnie powiadomi Inwestora o takiej konieczności, przedstawiając 

zestawienie tych prac (zestawienie robót dodatkowych, zamiennych lub przewidzianych 

do zaniechania) wraz z uzasadnieniem konieczności ich wykonania, zamiany lub 

zaniechania. Zastrzega się, że konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiany lub 

zaniechania robót, może zgłosić również Inwestor, przy czym nie ma on obowiązku 

uzasadniania wykonania dodatkowych, zamiennych lub zaniechania robót. 

2. W przypadku, gdy Inwestor uzna zasadność zgłoszonych przez Wykonawcę do 

wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, Strony podpiszą aneks do niniejszej 

Umowy obejmujący uzgodnione roboty dodatkowe lub zamienne, termin ich 

wykonania przez Wykonawcę oraz dodatkowe wynagrodzenie obliczone według zasad 

opisanych w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

3. Za wykonanie robót dodatkowych, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie określone 

w aneksie, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie za te roboty dodatkowe w pierwszej 

kolejności (w przypadku, jeżeli ich asortyment odpowiada ostatecznej Ofercie) ustalane 

będzie według cen jednostkowych Oferty. W wypadku braku asortymentu robót 

dodatkowych w Ofercie, Wykonawca i Inwestor będą te ceny negocjować. Podstawą do 

negocjacji będzie odrębna oferta przedstawiona Inwestorowi do akceptacji. W 

przypadku robót zamiennych obniżających Wynagrodzenie Wykonawcy Strony 

podpiszą stosowny aneks do Umowy obniżający w odpowiedni sposób to 

Wynagrodzenie. 

4. W przypadku podjęcia przez Inwestora decyzji o zaniechaniu poszczególnych robót, 

Strony pomniejszą kwotę Wynagrodzenia o wartość zaniechanych robót zgodnie z 

cenami jednostkowymi z Oferty. 

5. Jeżeli Wykonawca odmówi wykonania robót dodatkowych lub zamiennych na 

warunkach finansowych opisanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, Inwestor uprawniony 

jest do zlecenia wykonania robót dodatkowych lub zamiennych innemu podmiotowi. 

6. W przypadku braku pisemnego porozumienia Stron, co do robót dodatkowych lub 

zamiennych, w razie wykonania ich przez inny podmiot, Wykonawcy nie przysługują 

w stosunku do Inwestora jakiekolwiek roszczenia. 

7. Do robót dodatkowych, zamiennych, warunków ich wykonywania, odbioru, płatności, 

rękojmi, gwarancji, itp. stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszej Umowy 

dotyczące robót budowlanych. 
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§ 9 

Podwykonawcy 

1. Strony zgodnie postanawiają, iż w toku wykonywania niniejszej Umowy Wykonawca 

może posługiwać się podwykonawcami, pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania 

przez Inwestora na piśmie takiego Podwykonawcy. 

2. Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcy za pisemną zgodą 

Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie obowiązków 

wynikających z niniejszej Umowy lub obowiązujących przepisów przez takiego 

podwykonawcę. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców 

jak za swoje własne. 

3. Inwestor zastrzega sobie prawo żądania zmiany podwykonawcy w uzasadnionych 

przypadkach. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

przedstawienia Inwestorowi propozycji wykonania robót przez innego podwykonawcę 

oraz do podjęcia kroków zmierzających do rozwiązania umowy z dotychczasowym 

podwykonawcą bez negatywnych skutków finansowych dla Inwestora. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w umowach o roboty budowlane zawieranych z 

podwykonawcami stosować takie same warunki umowne jak w niniejszej Umowie, a 

nadto klauzule:   

a) zobowiązujące podwykonawców Wykonawcy do przedkładania w dacie każdego 

odbioru oświadczeń o rozliczeniu całości ich wymagalnych należności za wykonanie 

prac, które są przedmiotem danego odbioru bądź oświadczeń o wysokości ich 

wierzytelności z tytułu wykonania robot budowlanych oraz 

b) uprawniające Inwestora do wypłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

w pierwszej kolejności na rachunki bankowe podwykonawców, a także 

c) wprowadzające możliwość niedokonana odbioru prac w przypadku braku wyżej 

opisanych oświadczeń. 

§ 10 

Odpowiedzialność za wady 

1. Wykonawca gwarantuje i zapewnia Inwestora, że Przedmiot umowy i wszystkie jego 

elementy składowe nie będą wykazywać przy przekazaniu żadnych wad, oraz że w 

okresie gwarancyjnym i okresie rękojmi nie wystąpią żadne wady (gwarancja jakości). 

2. Wadą w rozumieniu niniejszej Umowy jest również każde odstępstwo od specyfikacji i 

innych właściwości Przedmiotu umowy, które zostały ustalone niniejszą Umową, 

Dokumentacją lub powszechnie wiążącymi przepisami prawa albo wymaganiami 

technicznymi dotyczącymi działalności budowlanej. Za wadę uznaje się również 

sytuację, w której Przedmiot umowy nie może być używany lub może być używany 

jedynie w ograniczonym zakresie, co do uzgodnionego celu. 

3. Okres gwarancyjny i rękojmi  wynosi ………… miesięcy 

4. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu podpisania przez Strony 

bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 
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5. Wykonawca gwarantuje ………………….. godzinny czas reakcji na zgłoszenie usterki 

lub wady, rozumiany jako czas liczony w godzinach roboczych (od poniedziałku do 

piątku w godzinach 8:00 do 20:00) od momentu zgłoszenia usterki lub wady do chwili 

potwierdzenia przez Wykonawcę przyjęcia zgłoszenia i rozpoczęcia usuwania usterki 

lub wady przez Wykonawcę. 

6. Wszelkie wady lub usterki robót budowlanych ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi 

Wykonawca usunie na własny koszt w terminie 10 roboczych dni od dnia pisemnego 

zgłoszenia mu wady lub usterki lub w innym terminie ustalonym przez Strony lub w 

innym terminie odpowiednim do usunięcia danej wady czy usterki. W przypadku nie 

usunięcia wady lub usterki w wyżej zakreślonym terminie, Inwestor jest uprawniony do 

zlecenia usunięcia wady lub usterki innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, 

obciążając Wykonawcę powstałymi z tego tytułu wydatkami. 

7. Przez zgłoszenie pisemne, o którym mowa powyżej Strony rozumieją również 

zgłoszenie z adresu mailowego: projekt@hospicjumzgierz.pl. 

8. Termin, o którym mowa w ustępie 5 nie dotyczy tzw. przypadków nagłych, 

wymagających natychmiastowego usunięcia wady lub usterki, w szczególności ze 

względu na konieczność zmniejszenia szkody lub zapobieżenia powstaniu szkody. W 

takich przypadkach Inwestor może zażądać od Wykonawcy natychmiastowego 

usunięcia wady lub usterki, a jeżeli Wykonawca odmówi, nie przedstawiając w tym 

zakresie żadnego uzasadnienia natury technicznej, zlecić ich usunięcie innemu 

podmiotowi na uzasadniony i udokumentowany koszt Wykonawcy, obciążając 

Wykonawcę powstałymi z tego tytułu kosztami. W sytuacji braku możliwości, w 

przypadkach nagłych, natychmiastowego usunięcia wady lub usterki, Wykonawca 

będzie zobowiązany do tymczasowego zabezpieczenia danego elementu, a termin 

usunięcia stwierdzonej wady czy usterki zostanie ustalony z Inwestorem odrębnie. 

9. Koszty zastępczego zlecenia usunięcia wad na zasadach określonych w niniejszej 

Umowie Inwestor ma prawo zaspokoić według swojego wyboru z Wynagrodzenia 

Wykonawcy lub gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, o których mowa w § 11. 

§ 11 

Zabezpieczenie 

1. Na zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz należytego usunięcia wad i 

usterek Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi w ciągu 7 (siedmiu) dni 

od dnia zawarcia Umowy, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie 

gwarancję bankową lub ubezpieczeniową wystawioną przez renomowaną instytucję 

finansową, o treści uprzednio uzgodnionej z Inwestorem, opiewającą na: 

a) 5% wynagrodzenia netto określonego w Umowie, ważną co najmniej przez 

okres obowiązywania niniejszej Umowy, w tym cały okres realizacji robót aż do 

Odbioru końcowego oraz 

b) 5% wynagrodzenia netto  określonego w Umowie, ważną przez okres gwarancji 

plus 30 dni. 

2. Określona powyżej  gwarancja  stanowić będzie  zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy, w tym wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy, m. in. wykonania 

zobowiązań zgodnie z Umową, zaspokojenia roszczeń z tytułu wad, roszczeń o zapłatę 

mailto:projekt@hospicjumzgierz.pl
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kar umownych i odszkodowań, roszczeń z tytułu solidarnej odpowiedzialności 

Inwestora wobec podwykonawców zgodnie z art. 6471 k.c., zwrotu kosztów wykonania 

zastępczego oraz zwrotu nadpłaconych kwot. 

3. W przypadku braku przekazania gwarancji zgodnie z ust. 1, Inwestor wedle swojego 

wyboru zatrzyma część wynagrodzenia w wysokości 10 % netto z każdej faktury jako 

kaucję gwarancyjną na zabezpieczenie należytego wykonania umowy i należytego 

usunięcia wad i usterek, na zasadach określonych poniżej lub odstąpi od umowy. 

Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 45 dni od daty zawarcia 

umowy. 

4. Kwota kaucji gwarancyjnej służy zabezpieczeniu wszelkich roszczeń z tytułu 

nienależytego wykonania umowy, roszczeń o zwrot kosztów wykonania zastępczego 

oraz roszczeń z gwarancji jakości i rękojmi za wady w okresie gwarancyjnym plus 30 

dni oraz roszczeń odszkodowawczych. Wykonawcy nie przysługują od kwoty kaucji 

odsetki. Zatrzymana kwota zostanie zwrócona Wykonawcy w następujący sposób: 

a) 50% w terminie 14 dni od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 

końcowego, 

b) 50% w terminie 30 dni po upływie terminu gwarancji i podpisaniu 

bezusterkowego protokołu odbioru pogwarancyjnego. 

5. Za zgodą Inwestora kaucja gwarancyjna zatrzymana w trybie wskazanym w ust. 3 może 

w każdym czasie zostać zastąpiona gwarancją, o której mowa w ust. 1. W takim 

przypadku zatrzymana kaucja zostanie zwrócona w całości w terminie 30 dni od  daty 

złożenia gwarancji Inwestorowi. 

§ 12 

Prawa autorskie 

1. Inwestor oświadcza, że przysługują mu pełne prawa autorskie do projektu 

budowlanego, w oparciu o który Wykonawca będzie realizował Zadanie objęte 

przedmiotem Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że będzie korzystał z Projektów jedynie w zakresie realizacji 

celu, dla którego niniejsza Umowa została zwarta. 

§ 13 

Kary umowne 

1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu robót w stosunku do terminów wskazanych w 

Harmonogramie Inwestor może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia w osiągnięciu danego etapu prac. 

2. W przypadku opóźnienia w zakończeniu robót w stosunku do terminu wskazanego w 

Harmonogramie Inwestor może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,3% 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia. 
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3. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że Inwestor jest uprawniony do 

obciążenia Wykonawcy karami umownymi, o których mowa w ust. 1 powyżej, w 

przypadku nie wykonania danego zakresu robót w terminie przewidzianym w 

Harmonogramie. 

4. W przypadku niezachowania czasu reakcji na zgłoszenie usterki lub wady w okresie 

trwania gwarancji lub rękojmi, o którym mowa w § 10 ust. 5 Umowy Inwestor może 

obciążyć Wykonawcę karą umową w wysokości 500 zł za każdą rozpoczętą godzinę 

opóźnienia. 

5. W przypadku opóźnienia w usunięciu wady lub usterki w okresie trwania gwarancji lub 

rękojmi w stosunku do terminów określonych w § 10 ust. 6 Umowy Inwestor może 

obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 1.000 zł za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia.  

6. Suma kar umownych wskazanych w ust. 1, 2, 4 i 5 powyżej nie może przekroczyć kwoty 

ustalonego w § 7 ust. 1 Umowy wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia jej przez którąkolwiek ze 

Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Inwestor może obciążyć Wykonawcę 

karą umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 7 

ust. 1 Umowy.  

8. Inwestor ma prawo potracić kwotę naliczonych kar umownych przy najbliższej 

płatności części Wynagrodzenia Wykonawcy. 

9. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza prawa Inwestora do dochodzenia 

odszkodowania przewyższającego karę na zasadach ogólnych.  

§ 14 

Wypowiedzenie 

Inwestor zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, jeżeli Wykonawca wstrzyma roboty budowlane na czas co najmniej 7 dni 

roboczych lub pozostaje w opóźnieniu z rozpoczęciem realizacji robót budowlanych przez 

okres co najmniej 30 dni roboczych lub Wykonawca wykonuje roboty budowlane w sposób 

wadliwy lub niezgodny z ustaleniami zawartymi w niniejszej Umowie, pomimo 

bezskutecznego upływu terminu dodatkowego uzgodnionego przez Strony lub wyznaczonego 

przez Inwestora do usunięcia stwierdzonych przez niego nieprawidłowości, a także w 

przypadku określonym w § 11 ust. 3 Umowy. 

§ 15 

Cesja 

Przelanie przez którąkolwiek ze Stron praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 

na rzecz innego podmiotu wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. 

§ 16 

Postanowienia końcowe 
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1. Niniejsza Umowa wraz z załącznikami reguluje wzajemne stosunki Stron w zakresie 

realizacji jej przedmiotu. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia niniejszej 

Umowy okażą się nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia 

Umowy pozostają w mocy. Strony zobowiązują się w wyżej opisanym przypadku 

zastąpić postanowienia bezskuteczne lub niewykonalne innymi w taki sposób, aby jak 

najpełniej wypełniały one cel gospodarczy postanowień zastąpionych. 

2. Strony zgodnie wskazują, że prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie będą mieć przepisy 

Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych oraz Prawa Budowlanego. 

4. Ilekroć w Umowie mowa jest o uzgodnieniach Stron oraz o powiadamianiu, zgłaszaniu, 

itp. skierowanym do drugiej Strony, wymagana jest forma pisemna, chyba że w treści 

Umowy Strony wyraźnie dopuściły inny sposób komunikacji. Strony nie będą związane 

jakimikolwiek ustnymi uzgodnieniami dotyczącymi realizacji niniejszej Umowy. 

5. Wszelka korespondencja między Stronami będzie kierowana na poniżej wskazane 

adresy: 

Inwestor: 

…………………………………………………………………………………………

………………. 

Wykonawca: 

…………………………………………………………………………………………

……………… 

6. Strony zobowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie danych 

wskazanych powyżej. W przypadku zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod 

ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia 

lub zwrócone z adnotacją „nie podjęto w terminie” bądź inną równoważną, pozostawia 

się w dokumentach ze skutkiem doręczenia. 

7. Spory wynikające z Umowy będą przez Strony w pierwszej kolejności rozstrzygane w 

drodze polubownej, w oparciu o opinię niezależnego biegłego do spraw robót 

budowlanych wyznaczonego wspólnie przez Strony. Nierozstrzygnięcie sporu w tej 

drodze w terminie 45 dni od daty zgłoszenia roszczenia wraz z wnioskiem obejmującym 

zgłoszenie kandydatury biegłego uprawnia Stronę do wstąpienia na drogę sądową przed 

sądem powszechnym. 

8. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle niniejszej Umowy jest 

sąd właściwy miejscowo dla siedziby Inwestora. 

9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zgody obu stron 

wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

11. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
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Spis załączników do Umowy: 

• Załącznik Nr 1 – projekt budowlany (wersja papierowa + wersja na płycie CD), 

• Załącznik Nr 2 – Zapytanie ofertowe Inwestora (wersja na płycie CD), 

• Załącznik Nr 3 – Oferta Wykonawcy, 

• Załącznik Nr 4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy 

• Załącznik Nr 5 – Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Wykonawcy, 

• Załącznik Nr 6 – Kopia zaświadczenia o nadaniu Wykonawcy numeru Regon, 

• Załącznik Nr 7 – Kopia decyzji o nadaniu Wykonawcy numeru NIP, 

 

w imieniu Inwestora:       w imieniu Wykonawcy: 

 

__________________     ____________________ 


