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  DRUK  Nr 9  
                       

PROJEKT  
 

Umowa Nr ZP.272.2.2012 
 

O ROBOTY BUDOWLANE W SPRAWACH ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH 
 
zawarta w dniu ………………………… 2012r. w Polskiej Cerekwi  pomi ędzy:  
Gminą Polska Cerekiew 
z siedzibą w Polskiej Cerekwi (47-260) przy ul. Raciborskiej 4,  
posiadającą REGON:000546070, NIP: 749-10-02-028, zwaną dalej „Zamawiaj ącym",  
reprezentowaną przez: 

1. Wójta Gminy  -  in ż.  Krystyn ę Helbin 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – mgr Marii Wie czorek - Juzwiszyn 

a  
Firmą / Konsorcjum firm ................................. ................................................................................  
z siedzib ą w ....................................................................................................................................  
posiadającą REGON:………………………….., NIP: …………………………. 
Zwaną / zwanym dalej „Wykonawc ą" reprezentowaną / ym przez: 

1. ............................................................... 
2. .............................................................. 

 
 
Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), na 
podstawie oferty z dnia ……………………… 2012r. 
 

 
§ 1  

[Definicje]  
Wykonawca  – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą 
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub 
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 
Zamawiaj ący  – Gminą Polska Cerekiew 
Umowa – należy przez to rozumieć umowę na realizację obiektu budowlanego, dotyczącego 
robót budowlanych i usług w ramach zamówienia, podpisaną pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą, Zgodna z oświadczeniem woli zamawiającego i wykonawcy o wykonanie 
określonej roboty oraz usług w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem, 
zaakceptowane i parafowane przez strony. 
Załączniki do Umowy  – zbiór dokumentów określający prawne, techniczne i ekonomiczne  
warunki realizacji robót / przedmiotu umowy. 
Cena – wartość z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie ryczałtowe 
wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.  
Plac budowy  – teren przekazany wykonawcy przez zamawiającego dla potrzeb wykonania 
robót budowlanych. 
Dokumentacja projektowa  – projekt budowlany i budowlano wykonawczy oraz przedmiary 
robót dostarczone zamawiającemu przez wykonawcę jak również wszelkie obliczenia 
techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi i konserwacji oraz inne dokumenty 
i dane dostarczone przez wykonawcę a zatwierdzone przez zmawiającego. – Zgodnie z 
definicją ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi. 
Gwarancja  – ustalone w dokumentach umowy zasady zobowiązań  wykonawcy  z tytułu 
wykonania robót. 
Wada - jakakolwiek część zakresu robót /usług wykonana niezgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robót oraz roboty 
wykonane  niewłaściwie, a także ujawnione wady materiałów i urządzeń. 
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Inspektor nadzoru - osoba upełnomocniona przez zamawiającego w umowie do występowania 
w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji robót. Prawa i obowiązki Inspektora  nadzoru  
określono w dokumentach umowy oraz przepisach prawnych. 
Kierownik Budowy – należy przez to rozumieć podmiot sprawujący z ramienia Wykonawcy 
nadzór nad realizacją robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy.  
Prawo Budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2006, nr 156, poz. 1118 ze zm.) z uwzględnieniem wydanych na jej podstawie aktów 
wykonawczych.  
Podwykonawca  – podmiot gospodarczy, któremu wykonawca zamierza powierzyć wykonanie 
części  robót budowlanych, usług lub dostaw. 
Roboty budowlane lub tylko roboty  – roboty budowlane wszelkich branż budownictwa, 
montażowe, modernizacyjne, remontowe, rozbiórkowe, materiały i urządzenia oraz usługi 
budowane, które wykonawca ma wykonać i przekazać zamawiającemu w ramach umowy. 
Protokół Konieczno ści – należy przez to rozumieć dokument opracowany przez Kierownika 
Budowy oraz podpisany przez Zamawiającego, opisujący oraz uzasadniający w świetle 
obowiązujących wymogów prawnych konieczne istotne zmiany przedmiotu niniejszej Umowy, 
konieczność/możliwość udzielenia odrębnych zamówień stosownie do postanowień ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jak i sankcjonujący ewentualne korekty 
(np. pomięcia) w ramach dokumentacji opisującej przedmiot niniejszej Umowy.  
 

 
§2  

[Przedmiot umowy] 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja funkcjonalno-użytkowa zamku w Polskiej 

Cerekwi oraz zagospodarowanie zdegradowanych terenów przyzamkowych w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj” obejmująca swym zakresem: 

a) opracowanie projektu zagospodarowania terenu, projektu budowlanego wielobranżowego 
zatwierdzonego przez Zamawiającego, projektów wykonawczych oraz programów 
konserwatorskich, poprzedzonych wykonaniem aktualnej inwentaryzacji, niezbędnych 
badań archeologicznych, architektonicznych i konserwatorskich, projektów 
wykonawczych, branżowych, sporządzenie przedmiarów robót, sporządzenie kosztorysu 
inwestorskiego, opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wraz z 
uzyskaniem pozwolenia budowlanego dla zamierzonej inwestycji, wraz ze świadczeniem 
nadzoru autorskiego, 

b) wykonanie robót budowlano - konserwatorskich zewnętrznych i wewnętrznych, 
przebudowy i nadbudowy zamku wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego zgodnie 
z uzyskanym pozwoleniem budowlanym, na podstawie dokumentacji zatwierdzonej przez 
Zamawiającego, 

c) wykonanie robót ogólnobudowlanych (wraz ze zmianą użytkowania pomieszczeń parteru) 
(wg. zał nr 1 -  programu funkcjonalno-użytkowego), zgodnie z uzyskanym pozwoleniem 
budowlanym na podstawie dokumentacji zatwierdzonej przez Zamawiającego, zgodnie z 
Programem funkcjonalno-użytkowym opisującym przedmiot zamówienia (stanowiącym 
zał. do umowy) 

2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera: program funkcjonalno-użytkowy. 
3. Terminy oraz zakres rzeczowo-finansowy określa harmonogram rzeczowo-finansowy 

przedmiotu umowy stanowiący integralną część jako załącznik do umowy nr 2. 
 
 

§3 
[Obowi ązki stron] 

 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) udostępnienie Wykonawcy posiadanej dokumentacji dot. przedmiotowego obiektu, 
b) uzgodnienie przedłożonej do akceptacji dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od 

przedłożenia przez Wykonawcę,  
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c) uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych usług i robót budowlanych, 
d) dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
e) dokonywania wpisów w dzienniku budowy dotyczących realizacji zadania. 

 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) przedłożenie Zamawiającemu wstępnie wykonanej dokumentacji projektowej do 
akceptacji, 

b) wykonanie robót budowlano-konserwatorskich z materiałów własnych. Materiały powinny 
odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) oraz zgodnie z art. 
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006, nr 156, poz. 1118 ze 
zm.) i posiadać przed wbudowaniem akceptację Zamawiającego. 

c) sporządzenia wykazu pracowników biorących udział w realizacji zamówienia, 
d) realizowanie umowy poprzez odpowiednio wykwalifikowaną załogę,  
e) zapewnienie wykonania zamówienia przez osoby posiadające uprawnienia zawodowe 

określone w w/wym. rozporządzeniu Ministra Kultury,  
f) zlikwidowanie na własny koszt zaplecza budowy i uporządkowanie terenu w ciągu 3 dni 

po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, 
g) zgłoszenie do odbioru wykonanych robót i uczestniczenie w odbiorach.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymywania porządku na placu budowy i 
terenie bezpośrednio przyległym oraz uporządkowania go po zakończeniu robót. Zakres 
robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z 
wymogami BHP, organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń. 

3. Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio oznakować i zabezpieczyć plac budowy wg. 
obowiązujących zasad prawa. 

4. Wykonawca po zakończeniu robót sporządzi i przedłoży zamawiającemu dokumentację 
powykonawczą. 

 
 

 
§4 

[Przedstawiciele stron, współdziałanie stron] 
 
1. Przedstawicielem Zamawiającego do nadzorowania i odbioru robót budowlanych będzie 

inspektor nadzoru wyłoniony w drodze post ępowania przetargowego.  
2. Ze strony Wykonawcy funkcję:  

− projektanta głównego  pełnić będzie .............................. posiadający uprawnienia  
projektowe w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr 
.................................…. 

− funkcję kierownika budowy  pełnić będzie .............................. posiadający uprawnienia 
budowlane ....................................nr………… 

3. Załącznik nr 3 do niniejszej umowy zawiera wykaz dokumentów potwierdzających 
posiadanie wymaganych uprawnień przez osoby sprawujące nadzór nad realizacją 
przedmiotu umowy. W zakresie wymaganym wpisanych także na listę członków właściwej 
izby samorządu zawodowego na podstawie ustawy z 15.12.2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budowlanych oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 1 
poz. 42 ze zm.). Do wykazu dołączono kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność 
z oryginałem. 

4. W trakcie realizacji umowy Strony mogą dokonywać zmian reprezentujących je osób. 
W takim przypadku o zmianie należy powiadomić drugą stronę na piśmie. Do pisma należy 
dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień przez nowe osoby i 
zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 

5. Zmiana osób reprezentujących Strony nie jest traktowana jako zmiana umowy. 
6. Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowiązani są realizować postanowienia niniejszej 

umowy w porozumieniu z Inwestorem, Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz udzielać 
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im wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących procesu realizacji inwestycji.  
7. Strony zgodnie postanawiają, że co najmniej raz na dwa tygodnie odbywać się będą Rady 

Budowy, w których uczestniczyć będą Kierownik budowy i Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. Ponadto w Radach budowy uczestniczyć będą przedstawiciele Wykonawcy 
odpowiedzialni za wykonanie robót branżowych. Z każdej Rady budowy sporządzony 
zostanie pisemny protokół, podpisany przez wszystkie uczestniczące w niej osoby. W 
przypadku odmowy podpisania protokołu przez któregokolwiek z uczestników, okoliczność 
ta zostanie uwzględniona w protokole. Odmowa podpisu przez Kierownika budowy nie ma 
wpływu na moc wiążącą protokołu.  

8. Wszelkie uwagi i uzgodnienia stron dotyczące realizacji robót budowlanych, a w 
szczególności jakiekolwiek zmiany technologii wykonywania robót budowlanych, bądź 
ustalanie nowych terminów realizacji robót budowlanych dla swej ważności wymagają 
zawarcia ich w podpisanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego protokole z Rady 
budowy oraz ujawnienia w Dzienniku budowy.  

9. Wszelkie uzgodnienia dokonane przez strony na Radach budowy, które mogą mieć wpływ 
na finansowanie robót budowlanych, wynagrodzenie Wykonawcy, terminów zakończenia 
robót budowlanych, wymagają pisemnej zgody Inwestora, co oznacza, że wszelkie 
uzgodnienia są wiążące dopiero po wyrażeniu takiej zgody przez Inwestora.  

 
 

§5 
[Przekazanie terenu budowy, rozpocz ęcie robót, termin wykonania przedmiotu 

zamówienia] 
 

1. Termin rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji umowy robót Strony ustalają na 
dzień……………., termin wykonania przedmiotu umowy: do 21 listopada 2013 roku, z tym, 
że: 
a) opracowanie projektu zagospodarowania terenu, projektu budowlanego oraz programów 

konserwatorskich, poprzedzonych wykonaniem aktualnej inwentaryzacji, niezbędnych badań 
geodezyjnych, archeologicznych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z 
uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zamierzonej inwestycji: do 6 miesięcy od dnia 
podpisania umowy, 
b)  projektów wykonawczych, branżowych, sporządzenie przedmiarów robót, sporządzenie 

kosztorysu inwestorskiego, opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót: do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, 
c) świadczenie nadzoru autorskiego: w trakcie realizacji robót budowlanych.  

2. Rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi z dniem przekazania przez Zamawiającego obiektu 
budowlanego  jednakże nie później niż w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy na 
podstawie sporządzonego i podpisanego przez strony protokołu.  

3. Kolejne etapy robót będą każdorazowo ustalane pomiędzy stronami w formie pisemnej 
przyjętej przez ustanowionych przedstawicieli strony umowy. Ustalenia takie obejmować 
będą ich zakres oraz termin wykonania na podstawie harmonogramu rzeczowo – 
finansowego. 

4. Zamawiający, po odbiorze każdego z etapów, sporządzi protokół odbioru częściowego, 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek. W przypadku stwierdzenia wad lub 
usterek, za termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy uznaje się wpisaną na 
protokole końcowym datę, w której Strony umowy stwierdziły, że wady te lub usterki zostały 
usunięte. 

5. Z czynności końcowego odbioru robót budowlanych będzie spisany protokół końcowy, 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek. W przypadku stwierdzenia wad lub 
usterek, za termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy uznaje się wpisaną na 
protokole końcowym datę, w której Strony umowy stwierdziły, że wady te lub usterki zostały 
usunięte. 
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6. Przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru robót Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu wszystkie wymagane dokumenty wyszczególnione w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót obejmujące między innymi: dokumenty 
dopuszczające do stosowania i wbudowania materiałów stosowanych przy realizacji 
przedmiotu umowy, kompletną dokumentację projektowo architektoniczną oraz pozostałą 
dokumentację odnoszącą się do przedmiotu umowy.  

 
 

§6 
[Media] 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją opisującą przedmiot umowy i 
miejscem prowadzenia robót, oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane. 

2. Wykonawca we własnym zakresie zapewni dostawy energii elektrycznej i wody niezbędnych 
do należytego wykonania robót budowlanych. Koszty korzystania z tych mediów ponosi 
Wykonawca. W przypadku konieczności zapewnienia innych mediów np. telekomunikacja, 
kanalizacja itp. obowiązek ich zapewnienia spoczywa na Wykonawcy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki 
budowlanej, dokumentacją projektowo, etyką zawodową, oraz postanowieniami umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać polecenia osób sprawujących nadzór ze strony 
Zamawiającego wydane w oparciu o ustalenia wynikające z przepisów prawa, dokumentacji 
oraz postanowień umowy. 

 
 

 §7 
[Należność Wykonawcy] 

 
1. Wartość wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie całości przedmiotu umowy określonego 

w § 2 niniejszej umowy, zgodnie z  ofertą Wykonawcy, wynosi brutto:  
....................................zł (słownie: .. .......................................) w tym należny podatek VAT 
do którego zobowiązany jest Wykonawca, na które składa się: 
 
1.1 Za opracowanie projektu zagospodarowania terenu, projektu budowlanego oraz 

programów konserwatorskich, poprzedzonych wykonaniem aktualnej inwentaryzacji, 
niezbędnych badań  archeologicznych, architektonicznych, konserwatorskich 
niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę dla zamierzonej inwestycji,  projektów wykonawczych, branżowych, 
sporządzenie przedmiarów robót, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, opracowanie 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, świadczenie nadzoru autorskiego w 
trakcie realizacji robót budowlanych, brutto:  ....................................zł (słownie: 
.........................................) w tym należny podatek VAT. 

1.2  Za wykonanie robót budowlanych brutto:  ....................................zł (słownie: 
.........................................) w tym należny podatek VAT. 

2. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe stanowi ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za 
wykonanie przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie roszczenia Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy oraz uwzględnia ewentualne ryzyko związane z wykonaniem wszystkich 
niezbędnych robót, które należy wykonać w celu poprawnego funkcjonowania przedmiotu 
umowy. Wykonawca nie może domagać się podwyższenia wynagrodzenia nawet w 
przypadku, gdyby po wykonaniu przedmiotu umowy okazało się, że faktyczne koszty 
odbiegają od wysokości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca ponosi również: 
− koszty organizacji placu budowy, 
− opłaty za dozór i zabezpieczenie budowy,  
− koszty wywozu i utylizacji odpadów. 
− koszty wykonania  przyłączy mediów do celów budowy i koszty mediów. 
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§ 8 
[Zapłata nale żności] 

1. Rozliczenie za przedmiot umowy realizowane będzie każdorazowo przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy w banku ......... na nr.........................................w terminie 21 dni od 
dnia otrzymania faktury wraz z protokołem częściowym/końcowym bezusterkowego odbioru 
robót/usług podpisanym przez ustalone postanowieniami niniejszej umowy osoby ze strony 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

2. Zamawiający, przewiduje rozliczenia częściowe i końcowe w układzie: 

a) etap I – opracowanie projektu zagospodarowania terenu, projektu budowlanego 
wielobranżowego, programów konserwatorskich, poprzedzonych wykonaniem aktualnej 
inwentaryzacji, niezbędnych badań  archeologicznych,  architektonicznych i 
konserwatorskich z uzyskaniem pozwolenia budowlanego dla zamierzonej inwestycji 
Zamawiający przewiduje rozliczenie po wykonaniu przez Wykonawcę całości etapu I 
i uzyskaniu pozwolenia na budowę - 70% wartości określonej w  §7 pkt 1.1 

b) etap II – opracowanie projektów wykonawczych branżowych, sporządzenie przedmiarów 
robót, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, opracowanie specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót Zamawiający przewiduje rozliczenie po wykonaniu przez 
Wykonawcę całości etapu II - 25% wartości określonej w  §7 pkt 1.1 

c) etap III – świadczenie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych 
Zamawiający przewiduje rozliczenie po wykonaniu przez Wykonawcę całości etapu III – 
5 % wartości określonej w  §7 pkt 1.1 

d) etap IV - wykonanie robót budowlano - konserwatorskich zewnętrznych i wewnętrznych, 
przebudowy i nadbudowy zamku wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego 
zgodnie z uzyskanym pozwoleniem budowlanym, na podstawie dokumentacji 
zatwierdzonej przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia 
faktur częściowych, obejmujących etap IV w układzie nie częściej niż jeden miesiąc.  

3. Płatności za wykonywane roboty budowlane dokonywane będą przez Zamawiającego 
przelewem na podstawie wystawionych przez Wykonawcę częściowych faktur VAT na konto 
bankowe Wykonawcy wskazane w treści faktur.  

4. Zapłata należności Wykonawcy będzie następowała w drodze faktur częściowych za 
wykonane etapy robót budowlanych, lecz nie częściej niż raz w miesiącu po przedłożeniu 
faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót częściowych "bez zastrzeżeń" 
podpisanych przez inspektora nadzoru. 

5. Zapłata za poszczególne faktury częściowe następować będzie w terminie 21 dni od dnia 
otrzymania faktury przez Zamawiającego.  

6. Zapłata za fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu końcowego podpisanego 
"bez zastrzeżeń" przez inspektora nadzoru, nastąpi w terminie 21 dni od dnia otrzymania 
faktury przez Zamawiającego. 

7. Adresatem faktur jest: 
Urząd Gminy – Gmina Polska Cerekiew, Ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, NIP: 
749-10-02-028  

 
§9 

[Zabezpieczenia i gwarancje wykonawcy] 
 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w tym roszczeń z 
tytułu rękojmi w wysokości 5%  wartości umowy brutto (z zaokrągleniem „w górę” do pełnych 
100 zł) ...........................………………. w formie 
………………………………………………………..  na okres realizacji umowy i stanowi ono 
załącznik nr 6 do niniejszej umowy 
 
2. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
przeznaczone jest na: 
      - 70% na zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania robót, z terminem zwrotu do 30 
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dni od daty odbioru końcowego, 
      - 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, z terminem zwrotu do 15 dni 
od daty zakończenia okresu rękojmi za wady fizyczne. 
 
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci 
gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dwa dokumenty z podziałem na: 

- 70% na zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania robót, z terminem zwrotu do 30 dni 
od daty odbioru końcowego, 
      - 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, z terminem zwrotu do 15 dni 
od daty zakończenia okresu rękojmi za wady fizyczne. 
 
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu 
Zamawiający będzie przechowywał je na koncie depozytowym Urzędu Gminy i zwróci w sposób 
zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych.   
 
5. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się 
własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania zlecenia 
na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji. 
 
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmian formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
przy czym zmiana ta może być dokonana wyłącznie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 
bez zmniejszenia jego wysokości. 

 
7. Przed upływem okresu rękojmi, przeprowadzony zostanie w obecności wykonawcy i 
zamawiającego przegląd gwarancyjny, z którego zostanie spisany protokół. W sytuacji 
zaistnienia wad, i odmowie ich usunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie 
Zamawiający wystąpi z roszczeniami do wykonawcy, gwaranta lub poręczyciela.  W takim 
przypadku Zamawiający będzie miał prawo zlecić usunięcie stwierdzonych wad innemu 
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku gdyby koszt usunięcia wad przekraczał 
kwotę umówionego zabezpieczenia Zamawiający może wystąpić do wykonawcy o zapłatę 
powstałej różnicy.  
 

§10 
[Podwykonawcy] 

 
1. Wykonawca może w zakresie  powierzyć podwykonawcy wykonanie części robót 
składających się na przedmiot umowy . 
Część robót określonych w ofercie, których wykonanie Wykonawca zamierzał powierzyć 
podwykonawcom: (jeśli ma to miejsce) określa załącznik nr 11  do oferty. 
 
2. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem podwykonawcy do wykonywania 
powierzonych mu robót zawrzeć z podwykonawcą umowę określającą  co najmniej zakres 
rzeczowy powierzonych mu robót zgodnie z udostępnioną mu dokumentacją techniczną, 
wysokość wynagrodzenia podwykonawcy, termin wykonania robót powierzonych i termin 
płatności wynagrodzenia. 
 
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu zawartej umowy  
przed przystąpieniem podwykonawcy do jej wykonywania lub zaakceptowanego przez 
Wykonawcę projektu takiej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącej robót powierzanych 
podwykonawcy w celu uzyskania zgody Zamawiającego na zlecenie robót podwykonawcy.  
 
4. W terminie 14 dni od przedstawienia tej umowy Zamawiający jest zobowiązany do 
zajęcia na piśmie stanowiska co do wyrażenia zgody na zawarcie przez Wykonawcę umowy z 
podwykonawcą. Brak w tym terminie stanowiska Zamawiającego przedstawionego Wykonawcy 
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uważa się za wyrażenia zgody na zlecenie robót podwykonawcy w zakresie określonym w tej 
umowie lub jej projekcie. 
 
5. W razie stwierdzenia, że do wykonywania robót przystąpił podwykonawca bez 
uprzedniego przedstawienia Zamawiającemu zawartej z podwykonawcą umowy lub 
zaakceptowanego przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą Zamawiający ma 
prawo: 
  1/ zażądać od Wykonawcy zaprzestania wykonywania przez podwykonawcę robót, 
  2/ zażądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 7 umowy – z tytułu niewykonania obowiązku  uprzedniego przedstawienia 
Zamawiającemu zawartej z podwykonawcą umowy lub zaakceptowanego przez Wykonawcę 
projektu takiej umowy, która podlega potrąceniu z wynagrodzenia Wykonawcy. 

  3/ odstąpić od umowy i obciążyć Wykonawcę karę umowną przewidzianą w §13 pkt.1 ppkt 1.3.
  
 
6. W razie przedstawienia Zamawiającemu przez podwykonawcę faktury VAT wystawionej 
Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawcę z żądaniem zapłaty określonego w niej 
wynagrodzenia z powołaniem się na solidarną odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego 
za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego 
jest zobowiązany do złożenia na piśmie w terminie 5 dni kalendarzowych od otrzymania tego 
żądania pisemnego oświadczenia czy podwykonawca wykonał wskazany zakres robót oraz czy 
przysługuje mu wynagrodzenia w kwocie określonej w tej fakturze w całości lub  określonej 
części. 
 
7. Jeżeli Wykonawca w  ustalonym wyżej terminie nie złoży oświadczenia określonego w 
ust.6 uważa się, że podwykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie przez niego robót 
w kwocie podanej w fakturze przedstawionej Zamawiającemu. 
 
8. Zamawiający jest zwolniony z obowiązku wypłacenia wynagrodzenia Wykonawcy w takiej 
części, w jakiej wypłacił wynagrodzenie podwykonawcy, a w razie wypłacenia Wykonawcy 
wynagrodzenia, kwoty wynagrodzenia wypłacone podwykonawcy podlegają zwrotowi przez 
Wykonawcę. 
 
9. Cesja wierzytelności z tytułu wynagrodzeń pieniężnych Wykonawcy przysługujących mu 
wobec Zamawiającego  jest dopuszczalna tylko za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną 
na piśmie po rygorem nieważności. 
 

§ 11 
[Zmiany umowy] 

 
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, z wyłączeniem zmian dot. zmiany terminu wykonania 
przedmiotu umowy w przypadku: 

a) zawieszenia robót przez Zamawiającego tj. wstrzymania prac przez służby 
konserwatora zabytków, inspektora nadzoru, 

b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
prowadzenie prac – co powinno zostać stwierdzone stosownym wpisem do 
dziennika budowy, 

c) wystąpienia robót nieprzewidzianych dokumentacją projektowo-kosztorysową 
(zamówienia dodatkowego), których wykonanie jest ściśle związane z 
wykonaniem zadania podstawowego i udokumentowane protokołem 
konieczności podpisanym przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, 

d) z powodu działania siły wyższej, 
2. Dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku: 
a) zmiany zakresu robót powierzonych do wykonania podwykonawcom, 
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b) zmiany osób, uczestniczących w realizacji zamówienia, 
c) zmiany kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, jeżeli w okresie realizacji 

umowy zmieni się obowiązująca stawka podatku VAT; 
d) wykonania robót zamiennych w związku z przyjęciem odmiennych rozwiązań 

funkcjonalnych i technicznych przyjętych w opracowanej przez Wykonawcę 
dokumentacji projektowo – architektonicznej, w związku ze zmianami przepisów 
prawa. Wykonanie robót zamiennych nie może skutkować zwiększeniem 
wartości umowy, określonej w § 7 ust. 1 

e) konieczności wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w dniu zawarcia umowy - siła wyższa w rozumieniu kodeksu 
cywilnego. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§12 
[Odpowiedzialno ść Wykonawcy] 

 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny, względem  Zamawiającego za wady zmniejszające     

wartość lub użyteczność wykonywanego przedmiotu umowy ze względu na jego cel     
określony w umowie. 

2. Wykonawca udziela gwarancji należytego wykonania przedmiotu umowy na okres 36 
miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

3. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad i 
usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy w terminie 3 dni. Za zgodą 
Zamawiającego termin ten może na uzasadniony wniosek Wykonawcy, być przedłużonym o 
oznaczony czas.  

4. O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę na piśmie. 
5. Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokolarnie. 
6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość  

związanych z tym kosztów. 
7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady także po 

upływie terminów rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. 
   

§13 
[Kary umowne] 

1. Wykonawca zapłaci karę umowną: 
1.1 Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy 

dzień zwłoki. 
1.2 Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi po upływie terminie 

wyznaczonego na usunięcie wad – 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 
1.3 Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wynagrodzenia 

umownego. 
 
2. Zamawiający zapłaci karę umowną: 
2.1 Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 
– 10 % wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część umowy. Nie dotyczy to jednak 
sytuacji określonych w § 11 ust. 3. 
2.2 Za zwłokę w przekazaniu placu budowy – 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień 

zwłoki. 
  
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego       
    wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  
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4. Kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu odbioru, Zamawiający potrąci z faktury 
końcowej , wystawionej przez Wykonawcę. 
 
 

§14 
[Postanowienia ko ńcowe] 

 
1. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 
2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą   

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. Wszelkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie w drodze 

pisemnej ( aneksem ). 
4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności na rzecz 

osoby trzeciej. 
5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 

stron. 
  

§15 
[Załączniki do umowy] 

 
Integraln ą część umowy stanowi ą: 
1) załącznik Nr 1  Program funkcjonalno użytkowy. 
2) załącznik Nr 2 Harmonogram rzeczowo-finansowy. 
3) załącznik Nr 3 Uprawnienia osób realizujących przedmiot umowy. 
4) załącznik Nr 4 Zestawienie podwykonawców z uwzględnieniem zakresów im przypisanych. 
5) załącznik Nr 5 Umowa ubezpieczenia Wykonawcy.  
6) załącznik Nr 6 Gwarancja należytego wykonania umowy. 
7) załącznik Nr 7 Kserokopia oferty. 
8) załącznik Nr 8 Wzór Protokołu przekazania terenu budowy. 
9)  załącznik Nr 9 Wzór Protokołu częściowego odbioru przedmiotu umowy. 
10)  załącznik Nr 10 Wzór Protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót. 
11)  załącznik Nr 11 Wykaz dokumentów odbioru końcowego (jeżeli są wymagane). 

 
 

AKCEPTUJĘ BEZ UWAG I ZASTRZEŻEŃ 
 

          ZAMAWIAJĄCY:                                                           WYKONAWCA: 
  /Podpis upełnomocnionego przedstawiciela 

wykonawcy określony aktem rejestrowym/ 
 
 
 
1……………………………..............................  
 
 
 
                                          

1. .................................................................... 
 

2…………………………………………………. 
 
 
 
 

2…………………………………………………. 
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Załącznik nr 8 do umowy 
Wzór Protokołu przekazania terenu budowy 
 
 
PROTOKÓŁ 
przekazania placu budowy spisany w dniu ……………………….. 
Przy przekazaniu placu pod budowę: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Strona przekazująca przedstawicielami której są: 
1) ………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………………………… 
 
Strona przejmująca przedstawicielami której są:  
1) ………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………………………………………. 
 
1. Określenie rozmiarów placu budowy : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Plan urządzeń podziemnych: ………………………………………………………… 
 
3. Doprowadzenia do placu budowy: 
a) miejsce poboru wody : …………………………………………………………………… 
b) miejsce poboru energii elektrycznej: …………………………………………………… 
c) drogi dojazdowe ……………………………...................................................................... 
 
4. Lokalizacja zaplecza budowy: …………………………………………………………. 
 
5. Miejsce składowanie materiałów budowlanych:……………………………………. 
 
6. Miejsce wywozu mas ziemnych: ……………………………………………………… 
 
7. Inne ustalenia Komisji:  …………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Strona przekazuj ąca:    Strona przyjmuj ąca: 
 
1) ……………………………….  1) …………………………….. 
 
2) ………………………………    2) …………………………….. 

 
3) ………………………………    3) ……………………………… 
 
 
Data : ……………………………………………
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Załącznik nr 9 do umowy 
 
Wzór Protokołu cz ęściowego odbioru przedmiotu umowy 
 
PROTOKÓŁ CZĘŚCIOWEGO ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY 
z dnia .......................... 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
W okresie od dnia………. r. do dnia ………. . r. 
 
Przedstawiciele Zamawiającego 
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Przedstawiciele Wykonawcy: 
1.……………………………… 
2. ……………………………… 
 
Komisja stwierdza co następuje: 
Zakres odbioru częściowego objętego niniejszym protokółem jest zgodny z zakresem prac 
zlecanych w umowie, 
Jakość wykonanych prac jest : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Uwagi i zastrzeżenia stron: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………………………………………………………… . 
 
Ogólny stan i wartość wykonanych robot na dzień sporządzenia protokołu określa zestawienie 
tabelaryczne. 
 
Przedstawiciele Zamawiającego:   Przedstawiciele Wykonawcy: 
 
1. .........................................    1. ..................................... 
 
2. ..........................................   2. ..................................... 
 
3. ..........................................   3. ………………………….
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Załącznik nr 10 
Wzór Protokołu bezusterkowego odbioru ko ńcowego robót 
 
Zamawiaj ący: 
Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi 
ul. Raciborska 4 
47-260 Polska Cerekiew 
 
PROTOKÓŁ KOŃCOWY 
odbioru zadania pod nazw ą 
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i realizacja zadania: „Zagospodarowanie 
zdegradowanych terenów przyzamkowych oraz rewitaliz acja funkcjonalno-u żytkowa 
zamku w Polskiej Cerekwi ”  
 w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 
 
Komisja w składzie przystąpiła w dniu …………………… do czynności odbiorowych : 
Przewodnicz ący Komisji odbioru robót 
…………………………………. – Wójt Gminy Polska Cerekiew 
Przedstawiciele Zamawiaj ącego 
1) ………………………. ………………………………………………………………. 
2) ………………………. ………………………………………………………………. 
3) ………………………. ………………………………………………………………. 
 
Przedstawiciel nadzoru autorskiego 
1) ………………………. ………………………………………………………………. 
 
Przedstawiciele Wykonawcy Robót 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
1) ………………………. …………………………… 
2) ………………………. …………………………… 
3) ………………………. …………………………… 
 
 
I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ODBIORU - PRZYJĘCIA DO EKSPLOATACJI 
1. Określenie zakresu rzeczowego i nazwa zadania przyjmowanego do eksploatacji : 
Charakter zadania:  
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i  realizacja zadania: „Zagospodarowanie 
zdegradowanych terenów przyzamkowych oraz rewitaliz acja funkcjonalno-u żytkowa 
zamku w Polskiej Cerekwi ” w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 
 
Rodzaj zadania : dla jednostek budżetowych 
2. Wartość zadania : 
wg zawartej umowy : ……………………… „brutto” 
słownie ‘brutto” : …………………………………………zł ……………….. gr. 
3. Cykl realizacji 
Cykl realizacji wg zawartej umowy na wykonanie robót : ……………………… 
Planowany termin rozpoczęcia zadania ………………….. 
Rzeczywisty termin rozpoczęcia zadania ………………….. 
Planowany termin zakończenia zadania …………………... 
Rzeczywisty termin zakończenia zadania …………………… 
 
II. Ustalenia 
1. Na podstawie dokumentacji projektowej, wyników dokonanych odbiorów oraz oględzin z 
natury i przedstawionych dokumentów w tym pozwolenia na użytkowanie z dnia ……… : 
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1/ Komisja stwierdza zrealizowanie zadania zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym 
wraz ze zmianami wprowadzonymi w aktualizowanym projekcie oraz umową/umowami na 
wykonanie robót: 
………………………………………………………….. 
zgodnie z zapisami w Dzienniku Budowy tom …….. 
2/ Przedmiot odbioru został wykonany zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę nr 
…………………….. 
2. Przedmiot odbioru nie posiada wad trwałych nie dających się usunąć. 
3. Potwierdza się usunięcie wszystkich wad i usterek 
4. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot odbioru : 
1/ zostało ustalone w wysokości ……………….. zł brutto i zostanie zapłacone przez 
Zamawiającego w  terminie ………………… dni od daty wystawienia faktury. 
5. Wykaz dokumentów przekazanych przez Wykonawcę – zgodnie z załącznikiem nr 9 do 
umowy. 
6. Wykonawca udziela gwarancji za przedmiot odbioru /umowy/ zgodnie z Kartą gwarancyjną, 
licząc terminy od 
dnia podpisania bezusterkowego protokółu odbioru końcowego. 
 
III. INNE USTALENIA KOMISJI. 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Protokół podpisali w dniu ………………… : 
 
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ODBIORU ROBÓT 
......................................................................................... 
 
 
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJ ĄCEGO 
1) …………………………… 
2) …………………………… 
3) …………………….……... 
 
 
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY ROBÓT 
1) …………………………… 
2) …………………………… 
3) …………………….……... 
 
 
PRZEDSTAWICIEL NADZORU AUTORSKIEGO 
1) ………………………. ………………………………………………………………. 
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Załącznik nr 11 do umowy 
 
Wykaz dokumentów odbioru ko ńcowego (je żeli są wymagane) 
 
Grupa I – Dokumenty podstawowe m.in. 
1. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i zezwalająca na budowę. 
2. Dziennik budowy. 
3. Protokół przekazania placu budowy. 
4. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami. 
5. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie. 
6. Certyfikat sieci teletechnicznej i uzyskanie gwarancji. 
7. Inne dokumenty. 
 
Grupa II – Dokumenty instytucjonalne m.in. 
1. Protokół Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
3. Protokół Państwowej Straży Pożarnej. 
4. Inne dokumenty. 
 
Grupa III – Dokumenty materiałowe m.in. 
1. Certyfikaty. 
2. Atesty. 
3. Aprobaty techniczne. 
4. Protokoły zatwierdzenia materiału, wyrobu, urządzenia. 
5. Gwarancje urządzeń. 
6. Inne dokumenty. 
 
Grupa IV – Wyniki badań m.in. 
1. Protokoły prób szczelności rurociągów i instalacji. 
2. Protokoły odbioru prób na gorąco instalacji centralnego ogrzewania. 
3. Protokoły pomiaru wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. 
4. Protokoły pomiaru jakości izolacji oraz skuteczności zerowania lub uziemienia instalacji i 
urządzeń. 
5. Protokoły pomiaru natężenia oświetlenia. 
6. Inne dokumenty 
 
Grupa V – Protokoły z przeprowadzonych odbiorów częściowych 
1. Protokoły odbiorów częściowych robót. 
 
Grupa VI – Protokoły testów funkcjonalnych m.in. 
1. Oświetlenie awaryjne. 
2. Urządzenia alarmowe. 
3. Instalacja antywłamaniowa. 
4. Instalacja monitoringu. 
5. Inne dokumenty, w tym protokoły rozruchu urządzeń i instalacji objętych instrukcjami 
rozruchu. 
 
Grupa VII – Instalacje obsługi i dokumentacja techniczno-ruchowa m.in. 
1. Instrukcje użytkowania i konserwacji maszyn i urządzeń. 
2. Inne dokumenty. 
 
Grupa VIII – Szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania zamontowanych 
urządzeń 
1. Protokoły szkoleń. 
 
Grupa IX – Dokumentacja powykonawcza 
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Dokumentacja powykonawcza winna obejmować: 
1. Całość dokumentacji według spisu rysunków projektu wykonawczego wraz z naniesieniem 

zmian dokonanych w trakcie realizacji. 
 

Grupa X – Inne wymagane dokumenty m.in. 
1. Dokumentacja fotograficzna w wersji papierowej i CD. 
2. Inne 
 
UWAGA: 
1. Całość materiałów w języku polskim winna być przekazana Zamawiającemu w 2 egz. 
potwierdzona za zgodność z oryginałem. 
2. Dokumentację wraz ze szczegółowym spisem należy przekazać w teczkach, skoroszytach. 
3. Szczegółowy wykaz dokumentów zostanie doprecyzowany w trakcie realizacji. 


