
 

Załącznik nr 2 

Projekt umowy  

UMOWA NR .... 
Zawarta w Busku-Zdroju w dniu ..................................................... pomiędzy 
Gminą Busko-Zdrój z siedzibą: ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP 655 18 79 646 zwaną dalej w tekście 

umowy „Zamawiającym", reprezentowanym przez: 

a)  Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój - .……………….. 
 przy kontrasygnacie 
b)  Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój - …………………… 
a 

firmą.......................................................................................................... z siedzibą .................................................................................. , 
posiadającą NIP.................................................... , REGON ..............................................zwaną dalej w tekście umowy 
„Wykonawcą", reprezentowanym przez: 

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

2 .........................................................................................................................................  

§ 1 

Przedmiot umowy i zasięg robót 

1. W wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego „Zamawiający" zleca, a „Wykonawca" przyjmuje do realizacji roboty polegające na „Bieżącym 
oznakowaniu pionowym i poziomym na terenie miasta i gminy Busko - Zdrój”.  

W ramach wykonania zamówienia Wykonawca uwzględni ewentualne roboty demontażowe wraz z 

uporządkowaniem materiałów pochodzących z demontażu oraz ich wywiezieniem. Zatem ewentualne roboty 

demontażowe, odtworzeniowe i porządkowe należy uwzględnić w cenie oferty. 
2. Zakres prac: 

L.p.                                              Rodzaj robót Ilość 

 Oznakowanie pionowe  

1 Montaż słupków stalowych ocynkowanych o średnicy  60 mm do znaków lub 
tablic – nawierzchnia gruntowa – materiał Wykonawcy  

40 szt. 

2 Montaż słupków stalowych ocynkowanych o średnicy  60 mm do znaków lub 
tablic wraz  z odtworzeniem nawierzchni chodników – materiał Wykonawcy   

50 szt. 

3 Montaż słupków do znaków lub tablic pochodzących z demontażu – materiał 
Zamawiającego 

10 szt. 

4  Demontaż słupków do znaków lub tablic do znaków  50 szt. 

5 Montaż tarcz znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych 
informacyjnych, (grupa znaków „małe”) – materiał Wykonawcy 

80 szt. 

6 Montaż tarcz znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych 
informacyjnych, (grupa znaków „średnie”) – materiał Wykonawcy  

30 szt. 

7 Montaż tarcz znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 
informacyjnych pochodzących z demontażu – materiał Zamawiającego  

30 szt. 

8  Demontaż tarcz znaków bez względu na wielkość 70 szt. 



 

9 Wykonanie i montaż pod znakami tabliczek informacyjnych o treści  
podanej przez Zamawiającego – materiał Wykonawcy  

20 szt. 

10 Montaż tablicy D-44 i D-45 – materiał Wykonawcy  2 szt. 

11 Montaż elementów progów zwalniających małych o wymiarach 600x500x50 mm 
- element podstawowy – materiał  Wykonawcy. 

10 szt. 

12 Montaż elementów progów zwalniających małych o wymiarach 600x350x50 mm 
– element zakończenia – materiał Wykonawcy.  

4 szt. 

13 Montaż elementów progów podrzutowych liniowych o wymiarach 355x260x55 
mm  – element podstawowy – materiał  Wykonawcy  

8 szt. 

14 Montaż elementów progów podrzutowych liniowych o wymiarach 355x260x55 
mm  – element zakończenia – materiał  Wykonawcy  

4 szt. 

15 Montaż elementów progów zwalniających o wymiarach 900x500x50 - element 
podstawowy - materiał Wykonawcy  

8 szt. 

16 Montaż elementów progów zwalniających o wymiarach 900x450x50 - element 
zakończenia - materiał Wykonawcy  

4 szt. 

17 Montaż słupków do barier łańcuchowych – materiał Wykonawcy  8 szt. 

18 Montaż łańcuchów do barierek – materiał Wykonawcy  20 mb 

19 Montaż lustra drogowego U-18a, Ø60cm – materiał Wykonawcy  3 szt. 

20 Montaż lustra drogowego U-18a, Ø80cm – materiał Wykonawcy  3 szt. 

21 Montaż wygrodzenia segmentowego z profili aluminiowych z wypełnieniem 
szczelin z płyt poliwęglanowych (chlapacz) wysokości 1,0 m 

10 mb 

22 Montaż ochronnych barierek drogowych SP-09 – materiał Wykonawcy   80 mb 

23 Naprawa elementów progów zwalniających bez ich wymiany /przykręcenie/   15 szt.  

24 Wykonanie bariery ozdobnej z rur stalowych  Ø50cm z wewnętrznym rombem po 
przekątnej, rozstaw słupków 2,0 m, malowana proszkowo 

 40 mb 

25 Wykonanie ogrodzenia ażurowego typu U-12 (wysokość 1050mm, długość 
panela 2000 mm) 

   20 mb 

26 Montaż blokad parkingowych  Z-6    2 szt. 

 Oznakowanie poziome  

27 Wykonanie znaków poprzecznych w tym przejść dla pieszych - masa 
chemoutwardzalna  grubowarstwowo do nakładania 

1300 m2 

28 Odnowienie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową z użyciem 
mikrokulek szklanych 

2000 m2 

29 Wykonanie nowego oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową z użyciem 
mikrokulek szklanych 

100 m2 

30 Usuwanie istniejącego oznakowania poziomego 90 m2 
 

3. Roczna ilość robót jest szacunkową ilością określoną na podstawie wielkości zrealizowanego zamówienia w 2017 

r. Ilość ta może ulec zmianie (zmniejszenie lub zwiększenie zakresu) 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie określone na podstawie faktycznej ilości wykonanych robót z 

uwzględnieniem cen jednostkowych podanych w ofercie. 

5. Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robót należy do obowiązków Wykonawcy. 
6. Materiał Wykonawcy jest materiałem nowym, na który posiada świadectwo jakości. 
7. Cena ofertowa obejmuje wszystkie prace konieczne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia, min: 

a) roboty przygotowawcze, demontażowe i oznakowanie robót 



 

b)  prace pomiarowe 
c)  przygotowanie i dostarczenie materiałów 
d)  oczyszczenie nawierzchni 
e) Przedznakowanie 
f)  naniesienie oznakowania na nawierzchnię drogi 
g)  ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót i tuż po nich (do czasu 

wyschnięcia farby) 
h)  przeprowadzenia pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej 
i) Szczegółowy zakres robót określają: 
j)  oferta Wykonawcy, 
k)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik SIWZ; 

W/w dokumenty należy traktować jako wzajemnie objaśniające się, ale w przypadku rozbieżności lub 

dwuznaczności, wyjaśnienia i uzupełnienia winny być wydane przez Inspektora nadzoru lub Zamawiającego, który 

udzieli Wykonawcy odpowiednich instrukcji. 

 

§ 2 
Podstawowe prawa i obowiązki stron 

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej, przepisami technicznymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i 

postanowieniami niniejszej umowy. 

2.  Wszelkie powiadomienia i korespondencję pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą należy wysyłać pocztą 

do siedziby Zamawiającego i Wykonawcy na adres wskazany w niniejszej umowie. 
3.  Jakość dostarczonych materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, 

atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i wymaganiami zawartymi w SIWZ. 
4.  Na Wykonawcy spoczywa obowiązek, aby zapoznał się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia. 

5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu umowy. O każdej zmianie zakresu 

Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. Każdorazowa zmiana wymaga formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

6.  Wykonawca zobowiązuje się dysponować odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia t.j: 
− osobą posiadającą uprawnienia do kierowania ruchem drogowym, 
− osobą pełniącą funkcję kierownika robót, 
− minimum 2 osobami zatrudnionymi każda w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat) na umowę o pracę, 

które bezpośrednio będą związane z wykonywanymi robotami (pracownicy fizyczni oraz operatorzy 
używanego sprzętu). 

7.   Wykonawca może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej tylko po uprzednim uzyskaniu pisemnej  

  zgody Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za czynności swego zastępcy, jak 

  za  swoje  własne czynności, a odpowiedzialność Wykonawcy i jego zastępcy wobec Zamawiającego jest  

  solidarna 

 

8.  Wykonawca jest zobowiązany do: przystąpienia do wykonywania prac na podstawie zgłoszenia dokonanego 

 przez Zamawiającego: 
a) niezwłocznego, jednak nie dłużej niż w terminie 3 dni usuwania wszelkich zgłoszonych przez 

Zamawiającego przypadków uszkodzenia oznakowania, 
b)  niezwłocznego, jednak nie dłużej niż w terminie 3 dni usuwania wszelkich zgłoszonych przez 

Zamawiającego przypadków nienależytego wykonania umowy, 
c) wykonawca gwarantuje ciągłość wykonywania zadania i pełną dyspozycyjność w okresie trwania umowy. 

 

§ 3 
Terminy wykonania prac 

1. Terminy wykonania zamówienia: do dnia 28.12.2018 r. 



 

w tym:  
- odnowienie oznakowania poziomego w centrum miasta w terminie do 27.04.2018 r.,  
- odnowienie oznakowania poziomego pozostałych ulic w terminie do 21.05.2018 r., 
(z uwzględnieniem odpowiednich warunków atmosferycznych przewidzianych w SST) 

§ 4 Materiały 
1. Wymogi dla materiałów: 

a) znaki drogowe typu A,B,C,D,E,F,G,T,U, progi zwalniające i lustra drogowe powinny posiadać certyfikat 

wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub inne upoważnione jednostki, 
  znaki powinny być: 

− wykonane z folii typu II (II generacji) dla znaków o symbolach:A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b 
−  wykonane z folii typu I ( I generacji) dla pozostałych znaków i tablic, 
−  wykonane z blachy ocynkowanej, 
−  podwójnie zaginane na całym obwodzie, 
−  pomalowane z zastosowaniem farby proszkowej. 
b) słupki do znaków powinny być wykonane z rur ocynkowanych o średnicach:60 mm, winny posiadać kotwy 

uniemożliwiające obrót elementu ( po jego osadzeniu ) w gruncie wokół jego osi. Długości słupków należy 

dostosować w zależności od konfiguracji mocowanego na znakowania z zachowaniem wymaganych skrajni 

pionowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). 
c)  materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od 

rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane 

przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, 

stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny być 

retrorefleksyjne. 
d) oznakowanie poziome cienkowarstwowe powinno być wykonane poprzez nałożenie warstwy grubości od 

0,3 do 0,8 mm na mokro z użyciem refleksyjnych kulek szklanych 
e)  Oznakowanie poziome grubowarstwowe powinno być wykonane poprzez nałożenie warstwy grubości od 

0,9 do 3,5 mm masy chemoutwardzalnej aplikowanej na zimno. 
f)  Każdy materiał używany przez wykonawcę do poziomego oznakowania dróg musi posiadać aprobatę 

techniczną. 
2. Materiały o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych 

 do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom 

 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wymaganiom w/w Rozporządzenia. 
3.   Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 

 materiałów: kopie faktur zakupu wraz z certyfikatem na znak bezpieczeństwa, deklaracją zgodności lub 

 certyfikatem zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną. 
 

§ 5 
Podwykonawstwo 

1.  Wykonawca może podzlecić roboty innym jednostkom, pod warunkiem, że posiadają one odpowiednie 

 kwalifikacje do ich wykonania, a Wykonawca wskazał w ofercie, że dana część będzie realizowana przez 

 Podwykonawców. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy, jego 

 przedstawicieli, jego pracowników najemnych i robotników w takim samym stopniu jakby to były działania, 

 uchybienia lub zaniedbania jego własnych przedstawicieli, pracowników najemnych i robotników. 
3.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

 zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany, w trakcie 

 realizacji przedmiotowego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub projektu 

 jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

 Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
4.  Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 



 

 podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 

 dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

 dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
5. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 
 podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy: 

a) nie spełnia ona wymagań określonych w SIWZ, 
b) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

 przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

 Zamawiającego. 
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada

 Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

 przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
8.  Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej  sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

 przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku o którym mowa w ust. 5. 
9.  Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

 roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

 Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

 przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

 podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. 

 Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

 większej niż 50 000 zł. 
11.  W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w 

 ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

 rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
12.  Przepisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, 

na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, 

iż proponowany inny podwykonawca  lub  wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  

wymagany  w  trakcie  postępowania o udzielenie zamówienia . 

14. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy PZP, odpowiada 

solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

15.  Wykonawca zrealizuje, zgodnie ze złożona ofertą, przy pomocy Podwykonawców następujący zakres robót: 
a  ) .................................................................................................................................................................................................... 
b  ) .................................................................................................................................................................................................... 
c  ) .................................................................................................................................................................................................... 
16.  W przypadku podzlecenia robót Podwykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestniczenia w 

odbiorze robót. 

§ 6 
Wartość umowy 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie 

ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy, jest 

wynagrodzenie umowne. 



 

 

L.p. Zakres robót Ilość Cena 
jedn. 
netto [zł] 

Wartość 
netto [zł] 

Podatek 
VAT [zł] 

Wartość 
brutto [zł] 

1 Montaż słupków stalowych  
ocynkowanych o średnicy  60 mm do 
znaków lub tablic – nawierzchnia 
gruntowa –  
materiał Wykonawcy  

40 szt. 
 

    

2 Montaż słupków stalowych  
ocynkowanych o średnicy  60 mm do 
znaków lub tablic wraz  z odtworzeniem 
nawierzchni chodników – materiał 
Wykonawcy   

50 szt.     

3 Montaż słupków do znaków lub tablic 
pochodzących z demontażu –materiał 
Zamawiającego 

10 szt.     

4  Demontaż słupków do znaków lub tablic 
do znaków  

50 szt.     

5 Montaż tarcz znaków drogowych zakazu, 
nakazu, ostrzegawczych informacyjnych, 
(grupa znaków „małe”) – materiał 
Wykonawcy 

80 szt.     

6 Montaż tarcz znaków drogowych zakazu, 
nakazu, ostrzegawczych 
informacyjnych, (grupa znaków „średnie”) 
– materiał Wykonawcy  

30 szt.     

7 Montaż tarcz znaków drogowych zakazu, 
nakazu, ostrzegawczych, 
informacyjnych pochodzących z 
demontażu – materiał Zamawiającego 

30 szt.     

8 Demontaż tarcz znaków bez względu na 
wielkość 

70 szt.     

9 Wykonanie i montaż pod znakami 
tabliczek informacyjnych o treści  
podanej przez Zamawiającego – materiał 
Wykonawcy  

20 szt.     

10 Montaż tablicy D-44 i D-45 – materiał 
Wykonawcy  

2 szt.     

11 Montaż elementów progów zwalniających 
małych o wymiarach 600x500x50 mm - 
element podstawowy – materiał  
Wykonawcy. 

10 szt.     

12 Montaż elementów progów 
zwalniających małych o wymiarach 
600x350x50 mm – element zakończenia – 
materiał Wykonawcy.  

4 szt.     

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą:  
Tabela nr 2 



 

13 Montaż elementów progów 
podrzutowych liniowych o wymiarach 
355x260x55 mm  – element podstawowy – 
materiał  Wykonawcy  

8 szt.     

14 Montaż elementów progów 
podrzutowych liniowych o wymiarach 
355x260x55 mm  – element zakończenia – 
materiał  Wykonawcy  

4 szt.     

15 Montaż elementów progów 
zwalniających o wymiarach 900x500x50 - 
element podstawowy - materiał 
Wykonawcy  

8 szt.     

16 Montaż elementów progów 
zwalniających o wymiarach 900x450x50 - 
element zakończenia - materiał 
Wykonawcy  

4 szt.     

17 Montaż słupków do barier łańcuchowych – 
materiał Wykonawcy  

8 szt.     

18 Montaż łańcuchów do barierek – materiał 
Wykonawcy  

20 mb     

19 Montaż lustra drogowego U-18a, Ø60cm – 
materiał Wykonawcy  

3 szt.     

20 Montaż lustra drogowego U-18a, Ø80cm – 
materiał Wykonawcy  

3 szt.     

21 Montaż wygrodzenia segmentowego z 
profili aluminiowych z wypełnieniem 
szczelin z płyt poliwęglanowych (chlapacz) 
wysokości 1,0 m 

10 mb     

22 Montaż ochronnych barierek drogowych 
SP-09 – materiał Wykonawcy  

 80 mb     

23 Naprawa elementów progów 
zwalniających bez ich wymiany 
/przykręcenie/  

 15 szt.      

24 Wykonanie bariery ozdobnej z rur 
stalowych  Ø50cm z wewnętrznym 
rombem po przekątnej, rozstaw słupków 
2,0 m, malowana proszkowo 

 40 mb     

25 Wykonanie ogrodzenia ażurowego typu U-
12 (wysokość 1050mm, długość panela 
2000mm) 

20 mb     

26 Montaż blokad parkingowych Z-6 2 szt.     

 Oznakowanie poziome      

27 Wykonanie znaków poprzecznych w tym 
przejść dla pieszych - masa 
chemoutwardzalna  grubowarstwowo do 
nakładania 

1300 
m2 

    

28 Odnowienie oznakowania poziomego 
jezdni farbą akrylową z użyciem 
mikrokulek szklanych 

2000 
m2 

    



 

29 Wykonanie nowego oznakowania 
poziomego jezdni farbą akrylową z 
użyciem mikrokulek szklanych 

100 m2     

30 Usuwanie istniejącego oznakowania 
poziomego 

90 m2     

Razem brutto:  

 

Słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………zł brutto 
a) Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
b)  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

umowy, w tym m. in.: 
c) koszty własne, 
d)  koszty naprawy szkód powstałych w wyniku korzystania z nieruchomości, 
e)  koszty utrzymania terenu objętego przedmiotem zamówienia, zapewnienia warunków bezpieczeństwa dla 

osób i pojazdów użytkujących drogi i chodniki, 
f)  koszty składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów i śmieci, 
g)  zakup oraz zainstalowanie wszelkich potrzebnych do realizacji zadania materiałów, 
h)  koszty związane z przycięciem gałęzi w celu odsłonięcia tarcz znaków, 
i)  koszty przeglądu i sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej (na płycie CD) oznakowania pionowego dróg i 

ulic gminnych niespełniającego warunków rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (dz. U. Nr 220 poz. 2181 z późn. 
zm.). Oznakowanie niespełniające warunków w/w rozporządzenia zostanie zastąpione znakami 
spełniającymi warunki:  

− koszty przeglądu w celu ustalenia ewentualnych nieprawidłowości w istniejącym oznakowaniu pionowym, 
−  koszty robót przygotowawczych, demontażowych i oznakowania robót j) koszty prac pomiarowych 
− koszty oczyszczenie nawierzchni 
− koszty przedznakowania 
−  koszty związane z ochroną znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót i tuż po 

nich (do czasu wyschnięcia farby) m)koszty przeprowadzenia pomiarów i badań laboratoryjnych 

wymaganych w specyfikacji technicznej 
−  Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się, co do prawidłowości i kompletności Oferty oraz stawek i cen 

wymienionych w Ofercie, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania kontraktowe, a także 

wszystko, co może być konieczne dla właściwego wykonania i wykończenia Robót oraz usunięcia usterek, 

oprócz takich, jakie wyraźnie zostały wyłączone Umową z zakresu zobowiązań Wykonawcy. 

§ 7 

Rozliczenie wykonanych robót 

1.  Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie robót objętych umową nastąpi na podstawie: 

a) obmiaru robót faktycznie wykonanych, 

b)  protokołu odbioru robót częściowych, 

c) faktur częściowych z comiesięcznym okresem fakturowania. 
2.  Zamawiający sprawdzi pod względem merytorycznym faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi 

 wystawionymi przez Wykonawcę. 

3.  Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom. Warunkiem zapłaty 

 przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest 

 przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

 podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych (wg załącznika nr 1 do 

 Umowy „Oświadczenie podwykonawcy”). Wymienione powyżej dowody Wykonawca składa wraz z fakturą 

 przedkładaną Zamawiającemu. 

4.  Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 



 

 podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

 podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

 umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 

 obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

 zamówienia na roboty budowlane. 

5.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

 przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

 przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

 której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

6.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy 

 lub dalszemu podwykonawcy. 

7.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego Wykonawca może w terminie 7 dni od 

 doręczenia tej informacji zgłosić w formie pisemnej uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 4. 

8.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

 Zamawiający może: 
 1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

 Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty 
lub 

 2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

 podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 

 zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 
lub 

 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

 podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
 

9.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

 mowa w ust. 4, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

 Wykonawcy. 

10.  Termin zapłaty faktur Wykonawcy wynosi 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

 wystawionej faktury wraz z kompletnymi i poprawnymi dokumentami rozliczeniowymi. 

11.  Faktury płatne będą przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy tj  

12.  Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

§ 8 
Zmiana ceny robót i roboty dodatkowe 

1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia bądź zmian zakresu przedmiotu umowy na skutek 

 sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. 

2.  Wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o zakres wyłączonych robót i stosowne pozycje 

 kosztorysu ofertowego. 
3.  W takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia umownego o kwoty wynikające z iloczynu ilości 

 niewykonanych jednostek robót i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i ustalenie jego nowej 

 wysokości na podstawie kosztorysów powykonawczych 

4.  Jeżeli w toku realizacji umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie 

 przekroczy 50 % wartości umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe 



 

 zamówienie, udzielone z wolnej ręki (po przeprowadzeniu przez Zamawiającego negocjacji cen  

 z Wykonawcą), przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen jednostkowych, norm, standardów  

 i parametrów. W takim przypadku nastąpi zawarcie odrębnej umowy na roboty dodatkowe. 

5.  Za roboty dodatkowe uznaje się roboty nie objęte przedmiarami robót, a ściśle związane z przedmiotem 

 umowy- warunkujące prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy - wynikłe w czasie realizacji inwestycji, 

 których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć 

 oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od 

 zamówienia podstawowego. Podstawą wykonania robót dodatkowych będzie zaakceptowany przez  

 Zamawiającego „Protokół Konieczności". 

6.  W przypadku, gdy charakter robót dodatkowych jest taki sam jak pozycje z kosztorysu ofertowego 

 Wykonawcy, wynagrodzenie będzie przyjmowane na podstawie kosztorysu ofertowego. 

7. W przypadku, gdy charakter robót dodatkowych jest odmienny od pozycji z kosztorysu ofertowego, 

 składniki cenotwórcze uzyskane z rozbicia ceny jednostkowej pozycji z kosztorysu ofertowego będą 

 stanowiły podstawę dla ustalenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe. Normy nakładów rzeczowych będą 

 przyjmowane wg KNR, w przypadku ich braku w KNR wg norm zakładowych Wykonawcy. 

§ 10 

Kara umowna 

1.  Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 
2.  Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczony od 

upływu  terminu płatności, 
b)  z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 500 zł za każdy taki przypadek, 
c)  z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

   o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1 000 zł za każdy taki przypadek,  
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 1 000 zł za każdy taki 

przypadek, 
e)  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień 

zwłoki liczony po upływie 3 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego przypadków uszkodzenia 

oznakowania, 
f)  za zwłokę w usuwaniu wszelkich przypadków nieprawidłowego wykonaniu umowy w wysokości 0,2% 

wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki liczony po upływie 3 dni od zgłoszenia przypadków 

nienależytego wykonania umowy 
g) za zwłokę w realizacji zakresu poszczególnych zleceń w wysokości 10% wartości zlecenia za każdy dzień 

zwłoki liczony po upływie terminu wyznaczonego w danym zleceniu, 
h)  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości 

przedmiotu umowy. 
3. .Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % ceny umownej brutto określonej w kosztorysie 

ofertowym, z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, ale innych niż podano w § 13 

ust. 1. 

4 . Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach 

określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego. 

§ 11 
Szkoda i ubezpieczenie 

1.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody wynikłe na terenie 

 budowy, poniesione przez Zamawiającego i osoby trzecie powstałe w okresie od protokólarnego przejęcia 

 terenu budowy przez Wykonawcę do dnia odbioru końcowego. 



 

2.  Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć na koszt własny roboty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w 

 związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. 

3.  Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
a) roboty, urządzenia oraz mienie ruchome związane z wykonaniem robót - od ognia, powodzi, huraganu oraz 

innych zdarzeń losowych, 

b)  odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób 

trzecich, powstałych w związku prowadzonymi robotami w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 
§ 12 

Przekazanie i odbiór robót oraz rozliczenie końcowe. 
1.  Dowodem wykonania przedmiotu umowy bez wad jest protokół odbioru zakresu robót stanowiący 

 załącznik do każdej faktury. 
2.  Do zawiadomienia o gotowości do odbioru Wykonawca załączy następujące dokumenty: 
a)  rozliczenie wykonanego zakresu robót lub kosztorys powykonawczy 
b)  oraz wszystkie inne dokumenty wymienione w specyfikacji technicznej 

§ 13 

Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
a) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty z przyczyn niezależnych 

od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 2 tygodnie, 

b)  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, 

c)  została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wydano nakaz zajęcia jego majątku, 

d)  Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania 

umowne, 

e)  Wykonawca bez zgody Zamawiającego zleci przeprowadzenie wszystkich robót lub przeważającej ich części 

podwykonawcom. 

f)  wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożona zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub zaszła konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie  przedmiotowego zamówienia. 

2.   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i  

 powinno zawierać uzasadnienie. 

3.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące postanowienia 

szczegółowe: 

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia, 

b)  Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt strony, która 

spowodowała odstąpienie od umowy, 

c)  Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych dla tego zadania, które 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową - jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego - w celu odkupienia ich od 

Zamawiającego. 

4.   Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadku: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni 

od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie. 

b)  Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót bądź odmawia podpisania protokołu 



 

odbioru robót. 

5.  Odstąpienie od umowy powinny nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

§ 14 
Gwarancja jakości 

1.  Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo 

 wszelkich czynności na Placu budowy i za metody użyte przy budowie. 

2.  Wykonawca odpowiada za jakość wykonanych robót i udziela gwarancji na: 
-  oznakowanie pionowe - 12 miesięcy od dnia odbioru, 
-  materiały - …………….. miesięcy od dnia odbioru, 
-  oznakowanie poziome cienkowarstwowe - 12 miesięcy od dnia odbioru, 
-  oznakowanie poziome grubowarstwowe - 36 miesięcy od dnia odbioru, 
3. W tym okresie zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego na swój koszt usuwać wszelkie wady i usterki 

 na obiekcie będące rezultatem złej jakości przeprowadzonych robót. 

4.  Zamawiający o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach powiadomi Wykonawcę w terminie 5 dni od dnia 

 ich ujawnienia. 

5.  Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usunięcia usterek w ciągu 5 dni od dnia doręczenia 

 zawiadomienia o ujawnionych usterkach. 

6.  Usunięcie usterek nastąpi w okresie 7 dni. O fakcie usunięcia usterek Wykonawca powiadomi 

 Zamawiającego pisemnie. 

7.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad powstałych w okresie gwarancji w w/w terminie, Zamawiający ma prawo 

 usunąć wady zastępczo na koszt Wykonawcy. 

8. Zastosowanie wykonania zastępczego nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do żądania zapłaty przez 

 wykonawcę kar umownych. 

§ 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie  ............................................................  zł., co stanowi 10% 
wartości umowy brutto, dostarczone będzie Zamawiającemu w formie  .......................................................................................  
najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości i wystawione będzie przez bank lub firmę ubezpieczeniową 

zaakceptowaną przez Zamawiającego lub w walucie, w której jest pełna kwota Umowy. 

2.  Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania winno być nieodwołalne,  bezwarunkowe i 

płatne na pierwsze żądanie. 

3.  Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w 

 następujący sposób: 
-  Zamawiający zwróci 70% wartości złożonego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, natomiast pozostałe 30% wartości 

zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

4. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością  Zamawiającego i 

będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu  rękojmi za wykonane 

roboty. 

§ 16 
Zmiana postanowień umowy 

Zamawiający przewiduje okoliczności i warunki zmiany postanowień zawartej umowy. 
1.  Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2.  Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

 Wykonawcy może nastąpić w przypadku: 
a) wystąpienia ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której 



 

dokonano wyboru Wykonawcy, na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. 
b)  wystąpienia nieistotnych zmian tj. zmian, które nie mają wpływu na tzw. konieczne warunki Umowy  

( termin, zakres wartość Umowy). 
3.  Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do treści Oferty, 
 na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadkach gdy: 

a) opóźnienie terminu wykonania przedmiotu Umowy nie jest zależne od Wykonawcy t.j. siła wyższa (np. 

klęska żywiołowa, niesprzyjające warunki atmosferyczne). Termin ten zostaje wówczas przedłużony o czas 

trwania zaistniałych okoliczności - do czasu ustąpienia tych okoliczności 
b)  wystąpią niezależne od Wykonawcy opóźnienia w dostawach materiałów budowlanych, których nie można 

pozyskać od innych producentów (dostawców) 
c)  wystąpią na terenie nieruchomości nietypowe zdarzenia niemożliwe do przewidzenia, dotyczącej samej 

nieruchomości (np. odsłonięcia archeologiczne) 
d)  wystąpi konieczność uzyskania od organów administracji państwowej dodatkowych decyzji, uzgodnień, 

pozwoleń, niezbędnych do realizacji zadania (np. zmieniające pozwolenie na budowę) 
e)  wystąpią niezależne od Wykonawcy opóźnienia w dostawach materiałów budowlanych, których nie można 

pozyskać od innych producentów (dostawców) 
4.  Zmiana zakresu rzeczowego umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

 Wykonawcy, może nastąpić w przypadku wystąpienia różnic w obmiarach w stosunku do przedmiarów 

robót 
5.  Zmiana wartości przedmiotu umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

 Wykonawcy, może nastąpić w przypadku: 
a) rozliczenia wykonanych robót kosztorysem powykonawczym, na podstawie wskaźników cenowych ujętych 

w kosztorysie ofertowym, w oparciu o dokonany przez Inspektora nadzoru obmiar robót 
b)  zmniejszenia zakresu rzeczowego Umowy, na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć na 

etapie przygotowania inwestycji do realizacji. 
c)  urzędowych zmian w obowiązujących przepisach, podatkowych, w tym zmiany w podatku VAT. 

 

§ 17 
Przepisy bhp i ppoż 

Wykonawca podczas budowy na całym jej terenie zobowiązany jest stosować się do wszystkich przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. 

§ 18 
Upoważnieni przedstawiciele stron 

1.  Zgodnie z niniejszą umową odpowiedzialnym kierownikiem robót ze strony Wykonawcy jest :  -

 uprawnienia budowlane nr ..........................................................................................................................  

2.  Nadzór ze strony Zamawiającego sprawuje : .....................................................................................  

§ 19 
Ustalenia końcowe 

1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo 

 zamówień publicznych, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 

2.  Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla 

 siedziby Zamawiającego. 

3.  Umowa nabiera mocy prawnej po jej podpisaniu przez obie strony. 
4.  Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego. 

  
 Wykonawca:           Zamawiający:



 

          Zał. nr 1 do umowy 
 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 
 

Ja, niżej podpisany, przedstawiciel upoważniony do reprezentowania firmy 

………………………………………………………………………………………………… z siedzibą w 

………………………………………………………………………………  

REGON…………………………….…………, NIP…………………………………….                                   

 oświadczam, że wszelkie wymagane należności pieniężne, należne nam w poprzednim okresie 

rozliczeniowym, t.j. od dnia ………...…do dnia …………………. za prace wykonane na zadaniu pn: „Bieżące 

oznakowanie pionowe i poziome na terenie miasta i gminy Busko - Zdrój” 

wynikające z umowy (zlecenia) Nr…………………………. z dnia ……………………………….  pomiędzy moją firmą a 

Generalnym Wykonawcą – firmą ……………………..……… z siedzibą w …………......................, REGON ….....…………,              

NIP….............…….   

zostały nam uregulowane.  

W/w płatności nastąpiły w dniu …………………………………………………. 

 

W związku z powyższym oświadczam, że nie będę wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku do 

……………………………………………………….. (Generalny Wykonawca) i Gminy Busko-Zdrój, a w szczególności roszczeń 

na podstawie art. 6471 kodeksu cywilnego. 

 


