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Legnica, 28 września 2018 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /cz. III SIWZ Projekt umowy/

Utrzymanie koryt rzek
na terenie działania Zarządu Zlewni w Legnicy

Zatwierdził: ………………………………

data: ………………………………………

UMOWA
Nr .........
zawarta dnia …………………….…. roku w……………………………..pomiędzy:
Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
NIP 899 280 30 47, REGON 931934644,
w imieniu którego działa
Zarząd Zlewni w Legnicy, ul. Rataja 32, 59-220 Legnica
reprezentowanym przez:
Przemysława Gałeckiego – Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy

zwanym dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………….
z siedzibą…………………………………………………………………,
posiadającym NIP………………………………………….., oraz REGON ………………………………..
reprezentowanym przez:
…………………… - ……………………………………………..
zwanym w dalszej części „Wykonawcą”

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), w trybie
przetargu nieograniczonego Strony zawarły umowę o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie p.n.:

Utrzymanie koryt rzek
na terenie działania Zarządu Zlewni w Legnicy
Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z załączonymi do SIWZ przedmiarami prac oraz
standardami wykonania prac.

1.

2.

3.

4.
5.

§2
Ustala się następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:
Rozpoczęcie: ……………….
Zakończenie: ………………..
Kontrola bieżąca (zaawansowania) wykonanych prac prowadzona będzie przez osobę
nadzorującą ze strony Zamawiającego, a w połowie terminu przeznaczonego na wykonanie
zakresu prac zostaną sporządzone protokoły zaawansowania prac w obecności Wykonawcy.
Najpóźniej w terminie dwóch dni roboczych licząc od dnia zakończenia realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu pisemnej informacji
o zakończeniu prac, potwierdzonej przez osobę nadzorującą.
Zamawiający dokona komisyjnych odbioru końcowego w terminie 14 dni od daty otrzymania
pisemnego zgłoszenia zakończenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
Z czynności odbioru przedstawiciele Stron sporządzą protokół końcowy odbioru prac.

§3
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy najpóźniej do 3 dni roboczych od dnia podpisania
umowy, terenu na którym będzie wykonywany przedmiot umowy wraz z posiadanymi
informacjami na jego temat w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu
umowy.
2) powiadomienie Wykonawcy z 7 dniowym
wyprzedzeniem o zamierzonych zmianach
dotyczących wykonania przedmiotu umowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) protokolarne przyjęcie terenu, na którym będą prowadzone prace w terminie określonym w
ust. 1 pkt 1),
2) terminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przyjętymi w tym zakresie zasadami
sztuki, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami technicznymi,
3) przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., w tym posiadanie aktualnych i wymaganych badań
lekarskich
i aktualnych szkoleń BHP przez pracowników Wykonawcy, a w przypadku korzystania ze
sprzętu mechanicznego – wymaganych atestów dopuszczających sprzęt do użycia oraz
współpraca
i współdziałanie z Zamawiającym w zakresie określonym przepisami Kodeksu pracy,
4) dokonywanie uzgodnień z właścicielami działek dot. wejścia z pracami oraz zapewnienie
bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu prac,
5) zabezpieczenie terenu, na którym wykonywany jest przedmiot umowy oraz zapewnienie
bezpieczeństwa osób i mienia,
6) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi warunkami prowadzenia prac bez
powodowania szkód, w tym między innymi w urządzeniach, drzewostanie oraz roślinności,
6) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody
w zakresie prowadzonych prac, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody i Prawo ochrony
środowiska,
7) w przypadku wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca ma obowiązek pokryć koszty
działań zapobiegawczych i naprawczych w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o
zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014, poz. 1789).
8) niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o konieczności wstrzymania prac, jeżeli ich
kontynuacja mogłaby doprowadzić do wystąpienia szkody w środowisku w rozumieniu Ustawy
z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie lub w
przypadku wystąpienia szkody oraz naruszenia innych przepisów dotyczących ochrony
przyrody i ochrony środowiska.
9) zapewnienie przez okres prowadzenia prac stałego kontaktu z osobą/osobami prowadzącymi
nadzór przyrodniczy, imię i nazwisko……………………………
10) niezwłoczne zgłoszenie zamiaru korzystania przy realizacji prac z podwykonawców,
11) przygotowanie przedmiotu umowy do odbioru,
12) niezwłoczne usunięcie stwierdzonych przez Zamawiającego wad przedmiotu umowy.

§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie
nieprzekraczającej wartości:
Zadanie nr 1
netto ……….. zł (słownie: ……………… 00/100);
brutto ……….. zł (słownie: ……………… 00/100);

Zadanie nr 2
netto ……….. zł (słownie: ……………… 00/100);
brutto ……….. zł (słownie: ……………… 00/100);

Zadanie nr 3
netto ……….. zł (słownie: ……………… 00/100);
brutto ……….. zł (słownie: ……………… 00/100);

2. Ostateczna wartość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie obliczona na podstawie obmiaru
powykonawczego (sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez osobę nadzorującą
ze strony Zamawiającego) i złożonej przez Wykonawcę oferty (na podstawie cen jednostkowych
dla poszczególnych pozycji wyszczególnionych w ofercie Wykonawcy).
3. W przypadku wykonania przez Wykonawcę mniejszej ilości prac niż określona w przedmiarze
Wykonawca otrzyma zapłatę za rzeczywistą ilość wykonanych prac i nie będzie wnosił roszczeń
w związku z niewykorzystaniem kwoty określonej w ust. 1.
4. Podstawę wystawienia faktury stanowi podpisany przez przedstawicieli Stron protokół końcowy,
obmiar powykonawczy, oświadczenie dot. prowadzenia nadzoru przyrodniczego (załącznik
nr 1).
5. Rozliczenie ostateczne pomiędzy stronami nastąpi na podstawie faktury końcowej za wykonaną
usługę.
6. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia
w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT przelewem na konto bankowe
Wykonawcy wskazane na fakturze. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego.
7. W przypadku odstąpienia od umowy w części, zgodnie z art. 145 ustawy Pzp Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie za należycie wykonaną do daty odstąpienia część przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie to zostanie ustalone przez Zamawiającego na podstawie obmiaru wykonanej
części zadania i złożonej przez Wykonawcę oferty (na podstawie cen dla poszczególnych pozycji
wyszczególnionych w ofercie Wykonawcy).
§5
1. Zamawiający ustanawia przedstawiciela w osobie: ………………………………………………… jako
nadzorującego
wykonanie
przedmiotu
umowy
dane
kontaktowe……………………………………..............
tel. ................................................................ e-mail: ........................................................................
2. Zamawiający upoważnia swego przedstawiciela do kontroli należytego wykonania przedmiotu
umowy.
3. Wykonawca
ustanawia
przedstawiciela
w
osobie:
………………………
dane
kontaktowe…………………
tel. ................................................................ e-mail: ........................................................................

§6
1. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części prac podwykonawcom Wykonawca
zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Zamawiającemu w formie pisemnej na każdym
etapie realizacji prac objętych umową.
2. W przypadku powierzenia wykonania części prac podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się
do koordynacji prac wykonywanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym
odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu umowy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość oraz terminowość prac, które wykonuje
siłami własnymi, jak i przy pomocy podwykonawców.

4. Niezachowanie przez Wykonawcę trybu zawarcia umowy z podwykonawcą wyłącza solidarną
odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za prace
wykonane przez podwykonawcę.
5. Dla uznanie tytułu do zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace Wykonawca przy odbiorze prac
zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu zakresu prac wykonanych przez
podwykonawców wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie przez Wykonawcę zapłaty
podwykonawcom za te prace.
7. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o realizowaniu prac przez
podwykonawców niezgłoszonych Zamawiającemu przez Wykonawcę, Zamawiający może nakazać
przerwanie prac do momentu wyjaśnienia sprawy lub odstąpić od umowy. Przerwanie prac z tego
tytułu nie stanowi do żądania przez Wykonawcę wydłużenia terminu realizacji Umowy.
8. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ……… (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego
w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając ofertę celem
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu
trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego)*.
9. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ……………… (nazwa podmiotu trzeciego)
z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia
tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły
podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiającego*.
*jeżeli dotyczy

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

§7
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w terminowym wykonaniu prac w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 4 ust 1 za każdy dzień zwłoki
b) za zwłokę w terminowym usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto w § 4 ust 1;
Kara będzie naliczana za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu wyznaczonego na usunięcia
wad.
Łączna suma kar umownych określonych w ust. 1 pkt a) i b) niniejszego paragrafu nie może
przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, lub przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego
brutto w przypadku naruszenia obowiązków o których mowa w § 6 umowy.
Niezależnie od zastrzeżonych w umowie kar umownych Zamawiający ma prawo do dochodzenia
od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego, do pełnej wysokości poniesionej szkody.
Nie będzie uważane za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy i nie stanowi podstawy
do naliczania kar umownych opóźnienie bądź nie wykonanie w całości przedmiotu umowy przez
Wykonawcę, wynikające z okoliczności od niego niezależnych, w tym wynikających z tzw. „siły
wyższej” (powodzie, huragany, gwałtowne opady deszczu, burze, gradobicie, wysokie stany wód,
możliwość wystąpienia szkód w środowisku, itp.) uniemożliwiające realizację prac, których przy
zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Wstrzymanie prac z tego powodu musi być potwierdzone na piśmie i zaakceptowane przez osobę
nadzorującą ze strony Zamawiającego.
Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania
lub odstąpienia od niej.
§8

1.

W przypadku, gdy dysponent środków ograniczy kwoty przyznane na finansowanie Umowy,
Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o tym fakcie. Na tej podstawie Zamawiający jest
uprawniony do odstąpienia od realizacji Umowy w części, na którą ograniczono środki.
2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie:
a) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym wynikających z tzw.
„siły wyższej” (np. wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających
realizację prac, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, tj.: powodzie, huragany, gwałtowne opady deszczu, burze, gradobicie,
wysokie stany wód, możliwość wystąpienia szkód w środowisku, itp.),
b) w przypadku, gdy dysponent środków ograniczy lub wstrzyma kwoty przyznane na
finansowanie przedmiotu Umowy,
c) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od
umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach,
d) wszczęcia postępowania upadłościowego, układowego bądź likwidacyjnego Wykonawcy,
e) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
f) w przypadku nieuzasadnionego nie stawienia się Wykonawcy na przekazanie terenu objętego
umową i nie podpisania protokołu przekazania zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1,
g) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął terminowo prac
określonych w danym zleceniu,
h) w przypadku, gdy Wykonawca przerwał prace bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje
ich, a przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni i w ocenie Zamawiającego powoduje brak możliwości
terminowego wykonania przedmiotu umowy albo czyni jego wykonanie bezprzedmiotowym,
i) w przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że prace prowadzone są przez Wykonawcę
w sposób nienależyty i w terminie 2 dni od pisemnego wezwania Wykonawca nie rozpocznie
wykonywania prac zgodnie z poleceniem Zamawiającego,
j) w przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował prace sprzętem niezgodnym z zapisami
SIWZ oraz zadeklarowanym w ofercie,
k) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku zaawansowania prac po upływie
połowy terminu gwarantującego terminowe zakończenie przedmiotu zamówienia,
l) w przypadku, gdy powziął informację o realizowaniu prac przez podwykonawców
niezgłoszonych Zamawiającemu przez Wykonawcę.
m) w przypadku naruszenia obowiązków o których mowa w § 6 umowy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o przyczynie
odstąpienia.
5. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy Strony są zobowiązane:
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego,
sporządzi szczegółowy protokół wykonanych prac wg stanu na dzień rozwiązania,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od niniejszej umowy,
c) Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu objętego pracami urządzenie zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,
d) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do:
- dokonania odbioru prac przerwanych i zapłaty za prace, które zostały wykonane do dnia
odstąpienia,
- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu objętego pracami w ciągu 7 dni od daty
podpisania przez Strony niniejszej umowy protokołu wykonanych prac w toku, wg stanu
na dzień odstąpienia.
§9
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:
1) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa lub
wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 6 umowy,

2) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowane warunkami atmosferycznymi,
geologicznymi, archeologicznymi, przyrodniczymi, a w szczególności:
a) klęski żywiołowe;
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac przeprowadzanie prób i
sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: wiatr uniemożliwiający pracę maszyn tj.
powyżej 10m/s, opady deszczu (w tym oberwanie chmury) tj. trwające dłużej niż 3 dni lub
intensywne w wielkości powyżej 30 l/m2, gradobicie, burze, wysokie stany wód, niskie
o
temperatury tj. poniżej -5 C itp.;
c) możliwość wystąpienia szkody np. w uprawach rolnych lub innych szkód na działkach
przyległych jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem prac,
d) możliwość wystąpienia szkody w środowisku,
e) niewypały i niewybuchy;
f) wykopaliska archeologiczne;
3) zmiany wynagrodzenia:
a) wystąpienia okoliczności o których mowa w § 4 ust.3 i 7, w § 7 ust. 6 oraz w § 8 ust. 1
niniejszej
umowy.
4) zmiany osobowe:
a) zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na
innego
dysponującego, co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem
technicznym
i osobowym;
b) zmiany osób do nadzorowania prac.
5) Pozostałe zmiany
a) zmiana dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy;
b) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357.1 Kc.
2. Do zmiany umowy dochodzi wskutek wniosku jednej ze stron, zawierającego opis zmiany oraz jej
uzasadnienie. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane w formie pisemnej, w drodze aneksu, pod
rygorem nieważności.
§ 10
1. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w
zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks
pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.).
2. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy pracowników fizycznych
wykonujących bezpośrednio prace w przedmiotowym zamówieniu. W przypadku przedsiębiorców
będących osobami fizycznymi dopuszcza się by osobiście wykonywali ww. czynności.
3. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z dokumentami potwierdzającymi
fakt zatrudnienia tych osób tj. kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami.
W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgód na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Wykaz osób stanowi
załącznik nr 3 do umowy.
4. W przypadku konieczności zmiany w okresie trwania umowy osób zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopie umów o pracę
zawartych z tymi osobami. Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 3 dni roboczych licząc
od dnia dokonania przedmiotowej zmiany.
5. Zamawiający uprawniony jest do bieżącego kontrolowania, czy czynności wykonywane są przez
osoby wskazane w wykazie osób. W przypadku stwierdzenia, że czynności wykonywane są przez
osoby, które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę - wskazane w wykazie osób
Zamawiający może nakazać natychmiastowe zaprzestanie wykonywania czynności przez te osoby.

6. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu o prace za każdą osobę poniżej wymaganej liczby osób.
7. Niezależnie od naliczania ww. kary umownej Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od
umowy, jeżeli czynności wskazane w ust. 2 wykonywane są przez osoby, które nie są zatrudnione
na podstawie umowy o pracę.

§ 11
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot umowy ma wady
zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, a w
szczególności odpowiada za zastosowanie rozwiązań niezgodnych z parametrami ustalonymi w
umowie, załącznikach do umowy, właściwych przepisach i normach.
2. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
technicznie możliwym do realizacji, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na
koszt Wykonawcy.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

§ 12
Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia umowy
lub załączników do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Sprawy sporne wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd
miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we
Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy al. J. Matejki 5. Dane są przetwarzane w celu
przeprowadzenia postępowania przetargowego i realizacji przedmiotu umowy. Podanie danych
jest dobrowolne. Przysługuje Panu/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej zmianie
adresu wskazanego w Umowie.

Adresy do doręczeń:
Wykonawcy……………………………………………………………………………………………………….
Zamawiającego……………………………………………………………………………………………………
Załączniki:
Zał. 1 Wzór oświadczenia dot. prowadzenia nadzoru przyrodniczego
Zał. 2 Kosztorys.
Zał. 3 Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 1
.....................................................
(pieczęć Wykonawcy)
..............................................
(miejsce i data sporządzenia)

WZÓR
OŚWIADCZENIE
dot. prowadzenia nadzoru przyrodniczego

.................................................
(imię i nazwisko osoby
prowadzącej nadzór przyrodniczy)

Oświadczam, że przez cały okres wykonywania zamówienia p.n.:……………………………………
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................. był prowadzony nadzór przyrodniczy. Nadzór polegał na kontroli sposobu realizacji
przedmiotowych prac pod względem oddziaływania na elementy przyrodnicze w obrębie i
bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych prac.

Oświadczam, że prace wykonane podczas realizacji ww. zamówienia zostały przeprowadzone
zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy przyrodniczej.
Prace zostały wykonane prawidłowo pod względem prawa ochrony środowiska i ochrony przyrody i
nie wyrządziły szkód w środowisku.
.........................................................
(podpis osoby prowadzącej nadzór przyrodniczy)

.........................................................
(podpis Wykonawcy)

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

