
 

          

 

 

Warunki Szczególne Umowy 

 

1. Nazwa zadania: „Infrastruktura związana z organizacją nowego dojścia do posterunku 
„Czerwionka” zlokalizowana na działce nr 126 obręb Kuźnica (rowerownia)” 

2. Numer postępowania KZ/18/372/2021 

3. Wykonawca: Pełna nazwa firmy:  

Adres:  
 
 

Telefon, e-mail:  
 

NIP:  

4. Data podpisania OWU:  

5. Osoby reprezentujące 
Wykonawcę: 

 
 

6. Osoba odpowiedzialna za 
realizację zadania, nr 
kontaktowy 

 

7. Rachunek bankowy 
Wykonawcy: 

 

8.  Zakres prac objętych w 
Warunkach Szczegółowych: 

Remont Infrastruktury związana z organizacją nowego dojścia do posterunku 
„Czerwionka” zlokalizowana na działce nr 126 obręb Kuźnica (rowerownia)”, 
zgodnie z zapisami OPZ. 
 
 

9. Termin realizacji zadania:  

10. Kamienie milowe: - 

11. Wynagrodzenie netto:  

12. Maksymalna wysokość 
fakturowania częściowego: 

70% 

13 Termin płatności: 30 dni  

14. Wykaz dokumentów 
stanowiących integralną 
część Umowy: 

Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia TAK 

☒ 

NIE 

☐ 

Opis Przedmiotu Zamówienia TAK 

☒ 

NIE 

☐ 

Projekt Budowlany/ Wykonawczy TAK 

☐ 

NIE 

☒ 

Oferta Wykonawcy TAK 

☒ 

NIE 

☐ 

NR oferty jeżeli „TAK”:  

15. Rękojmia: 36 miesięcy 

16. Gwarancja: 36 miesięcy 

17. Termin na usunięcie wady: 5 dni od zgłoszenia 



 

          

18.  Adres elektroniczny 
Wykonawcy, do zgłoszeń 
reklamacyjnych:  

 

19. Adres elektroniczny 
Zamawiającego, do 
potwierdzania przyjęcia 
zgłoszeń reklamacyjnych 
(przez Wykonawcę): 

aowsiak@bumar.gliwice.pl 

20. Ubezpieczenia: Minimalna wysokość sumy gwarancyjnej: 200 000 

Minimalne OC za szkody spowodowane 
przez pojazdy nie podlegające 
obowiązkowemu ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów mechanicznych – o ile będą 
wykorzystywane do realizacji Umowy 

50 000 

Minimalne ubezpieczenie za szkody 
wyrządzone w mieniu przekazanym w celu 
wykonania obróbki, czyszczenia, naprawy, 
demontażu, montażu, zabudowy lub 
innych podobnych czynności lub prac 

50 000 

Minimalne ubezpieczenie za Szkody 
wyrządzone w mieniu powierzonym lub 
będącym w pieczy, pod nadzorem lub 
kontrolą Wykonawcy – o ile Wykonawcy 
będzie powierzane mienie inne niż będące 
Przedmiotem Umowy 

75 000 

21. Zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy 

Zabezpieczenie z tytułu gwarancji i 
rękojmi w wys. 10% wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto, tj.: 

 

22. Załączniki:  
 
 

23.  Postanowienia dodatkowe: Zapłata po wykonaniu prac zgodnie z OWU i WSU oraz po dostarczeniu 
wymaganej dokumentacji powykonawczej z atestami, certyfikatami i 
deklaracjami zgodności na zastosowane materiały oraz protokołami i 
sprawozdaniami z prób i badań. 

24. WSZ opracował: Filip Pachniewski 

 
Zamawiający 

 

 
Wykonawca 

 
 
 

………………………………………………. 
(miejscowość, data, podpis) 

 
 
 

 
 
 

………………………………………………. 
(miejscowość, data, podpis) 

 

 


