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ofurĘ &ńcć się do lwł.nawów o wyńżenlezgodyna pr€dfużdie telo temlnu o @Eońy
ok6, nle dł!żęyjedmk niŹ60 dnt.
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oo ćts4f'tomnE
ou4koe 12 .o ofeń} t|e4l .dąąy. p4ffinctrc
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nian' W pż}padkuzlożeniaw ofeEie p@ !$dE!Ę
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treąi s,IWf,eyli Ew apytanle wp'łynĘ
warunklff 4 wn|Ń* o wyi'śnien|e
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porwEdfą*l{h sp.łnEn|ewarunków u&|.łu nin|els2ymw posĘpoMnlu ,badźrtoży nie ż1oł]|
ńnommidw, a|b. bjr.y zloł|i wYmagóne pże zarowiająelo o$iade€nia i dokumenq
potwiedzająe Śpełnieiiewaruików u.'zia'łuw tyń pośĘpoMńiu,awiejąe bĘdy |ob którżyf]ożyl|
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teónloĘ |ubKBjołą sp€)'flkaqą Tdhnieną pa|istm ałonko$kilqp UE uznańą
Eurcpeiskąa zoodnąz WymĘómip.dśa@Wń|,
2.
ejdujqL€ Ję * oc|onYr pŹg <ori'ę Ejrpel9Ę Blo7€ t'yEhŃ ńa]aĄth leF|\.
mtnie
d|a .d@a I b.fo|@eń*wa, d|ó hóĄt]' prcdrnt wydól derbóqę zq.dmś.i z
unanyni ecuhńi't!kl b{.bw|arejl
pledury ffiiająr€j wtstav|łd€|datr'e
3.
d|a kómh produent po dokoMniuodpowiedn]ej
pohł|erdŹlącą
apmbalamitechń@|rym|'
zgodno*wyEbu z eurcpelsklm|
zgodmści
4'
@n@ne fnakkm Budwlanymzgodnlef polsĘ Nońą ub kĘjowąaprcbaą teóńi6ą
wydanEpĘą pmdrnt.,
I! f6Eła pot]łtrdó.a w d€łIaEji fgodności
a zsEdność

ŁŃhą:

G{|N^@BioMń

Pdts iiąB!żory
ddu
tłi&ł|.

n': n&|Ęmd.
*hdo'iir.
odFdćs bnyó n|' n|óq.d.
.o.dów
o@JyEń.
|ń|dąd!.
6Ybu qq.d|

I oóq'at'. ' efułi.

oc
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5'
wyrcty pzenaaone do ledGrkołĘD stŃMnia w konk€t'yn obiek.€ bud@]anym'
3). zorganizmć, aq6podalfuó o6z na|eż}deabdplee}t phc budowYw sŃ!'b apewni'jący
na teHie budotY i w J€l obĘb|eoEz p.fed d6{ęp€m djb
befpl@ństŃ 6ób pEb'Mjąlyó
lym ŹkBk p@pi9ml p€M' l{)Yk.Erc, jako
4). Postępowdz odp€.hńi zoodn|ez obow|ąfującymiw
3 ust. 3 pK 22 usta$.yo odpódach ma obowiąEk
wttwóc odDadów
faqGpodaffinia poB'tałychpodżŚ @|lzaq| pż€dmbfu UmMy odP.d'iw zgodniez ustawao
odpadachz dnia 27'04'2001r ( Df. U' z 2007 r Nr 39l poz. 251 z ŃŹń. a') |ust.wą z dnla
2704'200lL Pń@ d-hńiv ł@ńtż (Dz'U' z 2oo3: Nl25, pd. 15of pdn' n) o-?zw E.e
pot.Fby 79łoś7ene
|foffiji.'o
refeEtu Fo@iu cGpoda€ego' lnwęstytj'iod'd'Y srodo}d9ra
(pok'B 1) UPEu Miej9kiĘow Dobrcdżieniu.
D gkody:
5)' Po pŹ€(aani! plao budolY wykonfl@ bite pe]iĘodpowiedz|a|noó{
bdą.e nóĘF1rem ni@6|iwych wy.ódkj( doryoąr pEwnikjd i osób ożeiń, powś'lew
dĘzlo z pŃdfonym| p@ n|€go 6boEmi, w rymt.kżeruchempoilzdów ffihan|ony.h,
. diąane z rbotan| óJętyJnl UmMą mate*rtami od 1@|klm mbnim rucłonyfr
z !}łomElł€n
rcbt,
&iąanyń befpdśEdnlo
. mi€ńia znaldujące{o
sĘ M t€En|e rcbćt uEaorege w wyÓikukradfeł' aLm, znig@nh, a|anla,
p.daruoE hr\eh zdażeńpowodu}tqthjego aikaie
w nalgeBz}n moż|iwyńakEie'
6). tJtr4ńyvlaćpdżądekWE.kb @liacji rb& ońz s}st€rotyąnE poŹądkoweńiEo wykonylvón|a
p@ ll'lkoEl^tę
7). NótrchmiaśEuwe w spog'b d@|owy @e|kje gk.dy I Mde ŚpdodmŃ
trakb Eli*ji Bbot
3). op6@Mć I pżekaać farowia}łemu dokumenbqępowykon&aą i odbifuą w 2 .{z'
9). Pżtd zgł@nlń do odbioru lvtkona@ wińień Wykonaćf wynihfr po.uytywnyn@|kle
pdldtane prepismJ p6wa pnjby,odbiorylbadania,
10)'Upof4lkowaćteEń po wykoNn|ubnjt @z z&mntować obi.ldyĘtlŹff.
11)' Ua€sE'e}ć ńa żądan|eznm&lalą!Ęo w mEdach i iiryó eynfuś.jaó w Eaki€ M żacji
predmlot! umowyoEz w okEie gMEncji ]akoś.il Ękolm|ż Wady.
12)'zqł6ićaoaMś. do odbk]rupż€dmiofu UnE{y i lestniayó w od'oże'
5' zamwjającyapewnl nódńr in!€soEki i óu'toEk|.
6' zarlwl'ąq, prżYUd'a|e uż}tlownik!prekażeWkonłry t€€n

blldo{yl w teminie z niń ufoodńionym,

5s
wARUNn REAIIŻAoIPRACPFfEz PoDWYKoMWów
zók6 rcbót pdkfun}th Podwyk.nawÓń jst ŃĘpqący:
Podwyr.tutu:

.. .. ..

trykotu:.,,,,..,,,...,........................

bd.lrq:
G{tu DoBRezal
PrubE nko!ń ary ń: fufu|Ęlld. rd.dmrro odi'fu |mró .t i|.!4l.dB
gtrł;'nh d{u @.lvwrn|! *ńhą.y*6!
dpJów E btr
4t!.d|

Iot.,!b. * .ł.ód.
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II' fuĘ|ona@: '''
wyon4 ..,,,,..,,,....,,.....................
2' w czie konl@nćd faiirdni.nE ]nnychpodwykonaw.óww tńk'e realbao| n|nEjsago amljwtnia
WkoM@ mż€ lch atrudnlć ty]kopo wyEżeniuna to zgodyń p6ńie pźą zamawi'jąele'
a rcbotY, ldó€ wyk.nujepr.y pomEy
3' WkoŃ@ pon6| Mb.c z.mwiail@lb p€łĘ odpowiedzh|ńoćć
powe!ólnyó PodwykoEMjd w umoMch f n]mlżMńych,
4' NieEkżni€ od ł}9kośd wynagrcdzen|a
abezpŁenia
aby
ami*ona
6tala kla@ul6 [khuu|€] d.Ąrżąr(€)
ap€
W
nl,
WkoM@
W
umMch
takieqo
okBu
wykoMnE
!mdvy'.
\rltkona@
apewni
ustaL€
n
ie
ńa|eźytego
.dporł!:dfia]nąśd.,
aby nie był oń kótszy Ód okEU odp.wiedfia|Ńś.ia wady $}rońawY Mbe.
5' UmM u wańf z PbdwYkoŃtą po'lnM awleEć DpE bb.wiizuj:ł.y PodwykoŃwĘdo powiadomi€nia
famwiaiąeqo o dol@naniup@ lwkoMwcę zapłatya rchoty z@ iz@are p@ PodwykomKą
fu B.hunek
śtaMą@ pżedmlottej umowy,w ci€u 3 dni rcb@/dr od daty lpływu m|eżności
bankowYPodwYkomłq'
g6
ODBIORROBOT
1' odblory aęśo.M oEz odbioryrb& anikalącychdokonywarebędą p@ zamadającegoz Udfialem
Ins'ektoE nadm |ub@by z ńńieńia amaw|.jącgo'
2' |cmilyjny odbiór końĆ.wyfubo!bĘan|f any bdzie pEą zańeiają.ego w tem.nie 10 dni od daty
gotowo$i$ionany.h rb.jt dÓ odb|oru'
zgl@s|a i potrvierdrenE
3' z oynnościodbioE}th spfr|ąderryf6tan|e pEtokó awieEjąly Ee|kie dokń)łlane Wttk|e od'ofu
w6d stwiedfo|ryó pży odb|ioŹe,
usta|enb,jak też temlrry lvy.naęone na Usun|ęciemnh€|rrFh
p.dpisry pne @6tnikd odbloto.
4' Na dzień Mp@ęcia odbloruwykonffi skdnp|etujei pŹekŹżekmi9ji odblo@j s451kk dokumenry
!j. dzknnik budeq', prtokoiy badań' spEwdreń i odbiorów,
rcb'Ebne do odb|oru ko|idĘq
doklm€ntację pd\.ykonałq-ą,qe.dezĘ inŃntav6c''lną powykonaweą dokumnty poh4ledżjąe
UmNY' BEk vw dokufunhj( śłu&Mć możeodtlMą odb.Eru
PEwidlore wykonaniepżedm|ot1]
5'w pr.yp.dku sMlćdtnla w toku.dbiolu w6d Aedfr].,t! Um@vywykonaM óbowirar'y i.ś d' kn
uŚuniEia w teminie Byunaaonyń pżą znmawlaląltgo oEZ o aiadoń]eń|u o powY'5zym
6' zamawlająly odmółi odbioru, iea|i ile f6tal wy*onanYo' p.fedmiot UńoWy |ub ma &dy
jego użyt{Aaniezgodnlez Umffą'
uniemoź|iwia}ł@
W ń'e odeb6n|a pż€dm|ot] Umdw f zaśteżęniń, @ do st!{iedfonyó przy .dbiore Md lub
i ę|oJńJ f. Mdy zamawiaj+ymże:
stwierd&nlalyth wadw ołEi€ gMErcji ja|@śd
1) żądaćBunięciatychred' i.że|iMdy naddą9lędo usunisia . wy.na@jącpi$n|€ vuykonfucytemln
2) obnlż*wyńagrcda|ą leż€ll wadyusunąpsię nie dadzą|ubz oko|kaośd!Yn|ka,źeWtkoErc nie
zdoh iń usunąćw odpow|ednhaśe |ub|gdy Wkom@ nie usuńąłed w wyfE@nyn p@
fańaw|a,ą@!otem|nE a wrdy Ę. obniżeniewynagrd.s|a M*ap| w stopniu.dpo'Mnim do
JE.Ón.j Mltośd pftdmiotu umevy.
nie fdot.
3) odsĘpćod UnbWY,ieźe||
sady usund sĘ nE dadzą|ubf okol|emściWńika, żevrykoM
n|€ usuńą Md l wyffi@.ym p@
idl usunąćw aas|€ .dpowiednim]ub' gdy WkoM
fmaw|aląclo teminie . a mdy są .stotne'
w pżyp.dku,qdy Wvkomrc odmółiłulnięda red lub nie uŚunieich w temińie wyżn&onympże
fameiajeo
|ubz oko|ienoś.j
wyÓika' iŹ nE zdoł. kh usunącw iym teminią fŹmw|ając' ro p€M
ż{ić Bunięcier]d' rdd Ńbie t.aiej na kont I r'fyko vrykonflcy'

fu#h$

Grlu

P*bonążi.4E
łlt!t'|b.dsu

oo.RotEŃ
jd.o.e
r.bĘwld.
odd''|'ńd|
!b|.jł.{o

dpJól
|ńnyó dź ne4|.ą
śy*ń! l.B:ś'
dp.tló'
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9' W łYpadk! GunlęoawddvwkÓa@

zob@Ęany jL-t tb awk&nlenb zanwlają@go o |chusn|s|u'

s7
WARUNKIPŁA.INąśCI
1. Fakfury@*dm wYstałlanebęoą po wy*onaniui 4kbónu p.p IEpe|doE @dfuru |Jb @Ę z
óm€n|a l.mawiajq9egodaŃlD .tapu fubot'a regu|owaŃbędąw t.mhE do 2l d .d datyotruY@nla
p@ fŹmwlająeao fdldlry l ptEtokoł!odbim W*onanFh w |yń ok6E rco.Ł
ibtolń koń@{ibĘdi€ ptaEE * t6!l|n|e do 21dń| od daty p@w|dlomwyqafiolEJ F.p wkoŃBę
faKury na Edunel banko{ywykonecy.
3. ltłóltoł faldJry koi@Ńl n|emoE byt niAa ńD 30 'łhMltoi] nin|e|geqofmówenid'
pod...wą .'o wy.t''|6|.
f.*fury
*w lf,2Y'.d|ru 'y|@nYw.'|. Etlót pr€
'|otfuy|otuĘ
lllpd(toĘ
p€
rły*dryĘ l6t poto|ół w'|(md|. odpołr.dń|.ń rebót Fd'€l'v
'|ż!ż
iEeoni
K|.Wtir.
bldowv z.|o!.|d|en ał!.a| pfu wyłń.Ąd|
F& PodĘldra$Eę |
.Xopi. f.|dl.' lr!'errid}ti lvytmtł<' pE PbdwytM.wcę a wy*mn. p|a nĘp reb.ty
tądr|. . kopń pru|lM b.nt.v.go |ub |nń.!o .loklnqrtt 6Yi.d(ą!.9o o ddonłr! apłltY
pnwa, potrYi.R|e.qo '|u ury*oŃg.ę a r{pdnćć ' oryg.n.ł.m.
ioanelo z priplonl
*ol'd|.d@|.
*yŃgt!.l..||.
od rrMoNCy
o ol''Ymn|J
?lr|wykoFEv

a pwYł'. .|mnv

rebót- zg.dńr.l 5 5 u*' 5.

o5bte9ńe M[@n|e a wy*oMneEboty msą' h opaEu o taktureko|i@ą wyst.uionąŃ podsbwi€:
Yylld.ldE
ełenEItv tttót
ptltokoł! odbiN końd^ĘD pfeń|ot! Umoly -w.|(ejąC'
podp|$tly
pża
i
Xkfui|ka
bud.Mry'
InspeKo6
nadefu
wy*mn. rfa PldwY*oEYa,
. kod. ńrtlry wY*.Ydomj lvytff.l.'
pE
a
'ytoBE
Podł{oBst.
!.e n|..o
o
.'l.dął.ego
pf4|{!
|ub
|nn.9o
dotlrnqrt!
b6lkoN9o
Ńbdty |ąq . f kodą
p.e
a
prNł
pot!łi.dn.go
|ł,YtddĘ
dokń.'|u apłaty iod't.go z pńlisn|
'godmłć żd'g|rda.
p.dŃy'óńaw.y
ełośo
od wy|rńw.y
o oE:yn.niu
3) *-6łi.dąlta
*yEgńdM|l
a aytoEm p|ż n|ego obotY- w 6n.cr umłY.

9a
NADZóRNADRomTAMI
1. lih&ór f Enlenia z!mw|.ląe!p nadE|iz6cją pż€dm|ofu Unfu'y spńWW& bdże:
1)...............................................................................
2' Przedstółlde|4 !w|@Ńw.r w Eak.ie MlEicll

pżedmiofu Uń@y będzie Kiewnlk

bld

Y
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MRY UMOWNE
1' Wkonrc Ept{i zónEvdalą@mu*.Ę !tMną.
1j a od9Ępisie od Umowy p|@ zamw|ająego z pr./eyrl, a k!óE po6| odpvled'a|Ńść
WtdEM, w wysłości10 'ł6WyllaqodreniaUM|€go bnjttoa p.edniot Umoly,
2) a 8ło|ę w odrhniuokcśloftgDw umolie pŹedńiofu odblonłw wy$koćcroB .ń wy'EqrodEn|a
utMl@
bruto a DŹedńiotodb|orua raidy &ień fuio|d'
3) a fłbG w Bun|si @d stlł|gd@nyó p.zy oddo@ |ubulawnfiych w okBe qMEĘi Fko{d |ub
beh$

órMŃBMZEŃ

x|.e'$

'ldu

.dd$|ynŃ

icffi
b|d@.yńm

odpjól | |vó [ n|.ł{t.dm
.dp.dó* M M
ryq.dl

I ołolrb. Ę M.
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Ękojmia mdy Ww}ekoą| 0,3!'6 synaglld€nia lnene{o bruttoa k!żdydżeńłlok|'
2. famwiĘry możedofużć odg|odMnia pżewyxfają$le w)ekos asir4żdwh k.r umow.ych.
z dMLnej na|eżndi.j
3. vwk.Mrc uporemia zanfuiająceqo do poEą.oia M|ieonyó tŹl umownych
l\llkonalE} - óżdo kn p.łnejĘskości.
|oĘ uńfuną Ź .dsĘ,ienie od umoły p@ l{|ykomffę z pruyaYi' a
4' fómwiając' Źplaci l]vykonałEy
Wły5kości10 wynag dfsi' umenego'
ldó€ poffii .dpowid'zia|ność
zamaw|ający,
pflstałFh w Byniku@Iao UnWy'
wieŹYte|noś.l
nie
m@e
zb$ać
na
le
oób
tffijch
5. Wkonfl@
a wykonanleob.vdąfkó{
p@
podwil@nawslwie
n|e
M|nb
Vvy]@nawc1
Ź
odpolledzl.|B4ci
w
6. WkoMnie
df|ałanlai anichania
pregisóf.
lrvyłona@
odpowiada
a
I
obNąa}rcy.h
wynikają.'(hz UtFb,y
podwykoifuąje lak r whsne'

s10

WARUNKGw^łANot JAXoścII RĘ(olMI fA WADY
gwóńncjllak6.i m qłońane pEą sEbie
t Na Pr€dńiot Um@vyWykomrc Udzk|a36 m|EĘeŃj
po.dbioft koli@yn pftdmiotu
gEEŃji
sĘ
w
dniu
na9Ęp.)yń,
@poąyna
rbcĄ. Bl€9 t.qminutej
2' Na pn€dmiot Unolw vwkoMrc udzie|a36 n|€lęenq
Ękojmi za Mdy. 3E9 tgninu t9 rękolmi
pue.mjotu
po
UmowY.
@p@yńa 5ię odbioŹ€ koń@ln
]' W okEl. qmErcI jako&i v!,ykowr abołiąUje się do usnĘ.ia UjMiory.J] kd baptatnie w
tminie ' dni od &ty fgłog€ila p@ zam$iaj+ego sady jubw innyn t€chn|ąn]e mżliwyn teńinje.
$lkonarc dokoŃł uslnięti' wad,teńiń tel lMEftji biĘn]ena nM
4' ]eź€li w Eroch gMńńd jakości
od ówi]i uslnięch Mdt w innytht'ypadkaĆhlemin tej gMEnqi u eqa p@dfużćniuo @s, W Kór}n
&bowląfanyiBt 6uńąć wady,które
5' Poaimó 'xąśn|ętE qMEncji }kośĆii Ękolm|fa waą WkoM
jakok|
gMEncj
l
etały fgl.6fone pŹg zafuwiając.lD w okEie
Ękojmia Mdr
511
ZABPPIECZENIEMLźYTEGo wYKoNANtAUMo1i1/Y
1. lwrÓnae prEdloł abefpiedle nahłt€ge wykonańbUm.M,y,EjŃźniej w dnlupodpięni€ Urcwy
W W\ekości10 oó wańościryEgrcdzenia brutlo okEilorelo w s 3 UsŁ 1, tj' '..'....'..'''....... żł
zabe4itńE etało Wnldione
(slowńie|''.,'''''''''''''''''''''''''''''''.''''.'''..,''.'''.,'''''''
'''' ''' ''''''''.''''.''''./10o).
na '@ lame'a)ąego w ń'ń]e
na|eżytelD
ab€zp|e@nia wytonaniaUmoq', tj' kMty ',''''''''.'''' z](śkMniel
2' zwrot Ędź@|imie 70
''l'm), nasląpw !.frh}
''''''' ''
30 dni od dnia D@kdan|apża WkoEWę pedm]otu ljmoły i p@lęda 9o p@ zamwhją@!ą lak.
3' zwrct bądźrcflaenie p@Ódałrdn!'o.ń na|g^.!D Db€fp|€@nh

UrEły, tJ. kvoty ''''''.''''.. zł(9l@n|e:
' ' . ''' '''''''l1o0)'róĘp|h tefrinie

15 dn| od uo]!W 36 mjBieareqo ok6u ĘkojmiE redy.
4. zóńfuialąqy z4śtnega$bk pcŃ po[.yda na|eźno*iz M|eżyteqoŹbepi@n a Umsy ż usunięcie
wad i uste€k cdyby Wyk.narc łLekół Ź |ch u$nięotm powżel 7 dn| |iaąr od &ty
śbMedzonych
Wyfnfunego teńińu red l lsteEŁ
912
oosrĄPIENIEoD UMoWY
okrd o|rrfi|w p@pl$ó Ęó|rFh' mże od Umm'yodq'iq JeŹe|||
1' f.m&ialąfy p@ |vypadkami
1) wylonarc nie wvkonujeb'1fgpdnie z UnMą ub p|*mrylni asb.ćżs|ami zamwi'}t@qo a|bo
aninblje Ędź pże)Na pe re Miej $Jlry na okB dł!ź9y nc 14 dn| |Ub op.ńia sĘ f

ańfudrą: Gxlu @BRMEŃ
PrubĘ iqB@m:
.dd.n*.dd'd'.|Yui'.

n.fuĘwd.rł'ibłe
bq|ł4

lyfu

dp.dór hyó
ląq.d|

''lr ńbą|El
odp't'ć* F

l.t.,qb.

* llfu.od

REGIONALNY

2) !W*ona@ ońżńia sĘ z,@p@ę.lem wykomn|apż.dmiofuUmrvy |ubnie
frmn€lo na pEmE p€
arow]ająego.
@n|a
od
Umey
z'mWEiEy
ma pEM zrożycw temlnie do
2, ośwlad@nleodsĘp|€n|a
pży@yrryĘlGfrej w ust' 1 niniej.ęegopaEgńfu.
3' w Ezb odsqpimia od Umwy, W*sa@ pRy udfialefanwEją@gó Śpożąd' pEtok' |Notaryzacl|
rcŃt w tem nie 3 dni rb@r'ó od dńla odsĘ!|enlaod Umovy'.
4. vrykonaMy fcfink apł@ne WynaglldEnk a rcboĘ fu|lŹMne do odśĘpi€nia,kniryth DlG
b*.nie okEś|o w orctokole.
5' w Ezie ai:ś1nienia
istoErejzmianyo|@liaoąi poŃdująel, ż€ wykońanleLh y nie |eł w inteBie
pubiarym, aeqo nie mżna byłooldid'*
w chw||lrMEia Umoby,zŹrowiah.lńoż€ odsta,iĆod
Uń@w w tem|n|e3l| dn| od powlę.la wladomo*io ryó oko|ienoś.i*h'w pr.yp.dku'Ó kh'r}łntlila
oę4ci Umowy( ań' 145
łyĘenie Byńqrodćn]a na|eź''t€goWykonanló
rwYżej, Wtkomrc moźeżądać
zeswknie sołn
6' w pnyp.dku.dŚĘlienia od UmovyWkonawó i z.ńawiającl pż€dł.żą fu€!ólre
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