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MIEJSCOWOŚĆ, DATA 
 

....................................................... 
PIECZĘĆ WYKONAWCY 

(NAZWA I ADRES) 
(w przypadku wykonawców występujących 

wspólnie należy wymienić wszystkich) 

 
 

Zamawiający: 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sława 

 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;  

ul. Długa 1, 67-410 Sława; 

NIP: 4970079636; Regon: 081018215 

tel./fax. 068 356 63 90/ 068 356 53 05;   

 www.zwik.slawa.pl; e-mail: sekretariat@zwik.slawa.pl  

 

ZAŁACZNIK DO OFERTY 
Na: 

 

ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:  
"UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI SŁAWA” – 

ETAP I – ZLEWNIA OCZYSZCZALNI KRĄŻKOWO  

- WEDŁUG WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH CZERWONY FIDIC"" 

 

 

zgodnie z ustawą  Prawo Zamówień Publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r.; Ujednolicony tekst ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018) zwana dalej 
Ustawą PZP lub Ustawą Prawo zamówień publicznych 

 

 
 

 

 

  

ZAŁACZNIK 2. DO SIWZ IDW 
ZAŁĄCZNIK DO OFERTY NA: 

Roboty budowlane projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji 
Sława” - Etap I– zlewnia oczyszczalni Krążkowo" - według warunków kontraktowych czerwony FIDIC. 

 

http://www.zwik.slawa.pl/
mailto:sekretariat@zwik.slawa.pl
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/word_doc/0017/36143/Ustawa-Pzp-tekst-ujednolicony_2018.01.26.docx
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/word_doc/0017/36143/Ustawa-Pzp-tekst-ujednolicony_2018.01.26.docx
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WYKONAWCA1: 
 

Lp. Wymagane informacje Informacja Wykonawcy 

1. Nazwa(y) Wykonawcy(ów),    

2. NIP: / Regon  

3. KRS (jeśli dotyczy)  

4. Adres  

5. Dane kontaktowe: 

Adres e-mail 

Telefon 

 

 

 

Uwaga 1.! Załącznik do Oferty w rozumieniu warunków ogólnych FIDIC oraz Załącznik do Oferty 
stanowi zestawienie wybranych warunków szczególnych Kontraktu. 
UWAGA 2: Informacje muszą być uzupełnione przez Wykonawcę   z wyjątkiem tych elementów, 
dla których wstawił swoje elementy Zamawiający 
* Do uzupełnienia są pola na szarym tle. 

 

Przedmiot Klauzule 
Warunków 
Ogólnych 

Kontraktu lub 
Warunków 

Szczególnych 

Dane 

Nazwa i adres 
Zamawiającego  

1.1.2.2 & 1.3 

Zakład  Wodociągów i Kanalizacji  Sława 
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;  
ul. Długa 1, 67-410 Sława; 
NIP: 4970079636; Regon: 081018215 
tel./fax. 068 356 63 90/ 068 356 53 05;   
 www.zwik.slawa.pl  e-mail sekretariat@zwik.slawa.pl  
 

Nazwa i adres Wykonawcy 1.1.2.3 & 1.3 .................................................................................................. 

Nazwa i adres Inżyniera 1.1.2.4 & 1.3 

Zachodnie Centrum Konsultingowe 
EURI INVEST Sp. z o.o. 
Ul. Sikorskiego 111/307; 66-400 Gorzów Wlkp. 
Tel. 95 7208 999; fax. 95 7208 998 
www.euroinvest.pl; e-mail: info@euroinvest.pl 
 

Czas na Wykonanie Robót 1.1.3.3 

1)  Zakończenie robót: ........................... miesięcy od 
podpisania umowy 

2) Zakończenie okresu zgłaszania wad: ..................... 
miesięcy od podpisania umowy. 

                                                 
1  Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swojego składu 

http://www.zwik.slawa.pl/
mailto:sekretariat@zwik.slawa.pl
http://www.euroinvest.pl/
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Przedmiot Klauzule 
Warunków 
Ogólnych 

Kontraktu lub 
Warunków 

Szczególnych 

Dane 

Okres Zgłaszania Wad 1.1.3.7 

 

Okres Zgłaszania Wad rozpoczyna się z dniem podpisania przez 
Zamawiającego Świadectwa Przejęcia, a kończy z upływem 
gwarancji w momencie wystawienia Świadectwa Wyonania 
 

Okres Rękojmii 
Rozdział 10 

Kontraktu FIDIC 

Rozpoczyna się dzień po wystawieniu Świadectwa 
Przejęcia, - Rozdział 10. Przejęcie przez Zamawiającego-   

Okres gwarancji 1.1.3.7.2, 

Okres, w którym Zamawiający może na podstawie Karty 
Gwarancyjnej dochodzić uprawnień z tytułu gwarancji za 
wady w Robotach oraz dostarczonych maszynach, 
urządzeniach i wyposażeniu ujawnione w okresie 
gwarancji. Okres ten został ustalony w Ofercie i wynosi 
…….. miesięcy zgodnie z ofertą wykonawcy.  
Początek okresu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna 
się dzień po dniu wydania Świadectwa Przejęcia. 

Przepływ informacji 
(System transmisji 
elektronicznej 
Zamawiający, 
Wykonawca, Inżynier) 

1.3 

faks i email należy potwierdzić na piśmie na żądanie 
drugiej strony 
Zamawiający, Inżynier: 
faks: zostanie wpisane przed podpisaniem kontraktu 
e-mail: zostanie wpisane przed podpisaniem kontraktu 
 
Wykonawca: 
faks: ......................,  
e-mail: .................. 

Prawo rządzące Kontraktem  1.4 Prawo Rzeczpospolitej Polskiej 

Język Kontraktu 1.4 Język polski 

Język wiodący 1.4 Język polski 

Język komunikatów  1.4 Język polski 

Czas przekazania Terenu 
Budowy 

2.1 

1) Przekazanie pierwszego odcinka robót – do 1 miesiąca 
od podpisania kontraktu FIDIC  
2) Kolejne odcinki sukcesywnie, w części niezbędnej do 
realizacji kolejnych kamieni milowych zgodnie z 
Harmonogramem i Programem Robót Wykonawcy 

Kwota zabezpieczenia 
należytego wykonania 
Kontraktu 

4.2 

10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie 
z VAT) - 10%  ceny ofertowej2 
 
 co stanowi kwotę  
………………………………..……..  
 
słownie: 
…………….……………..………………………………..……..  
 
………………………………..……..  
( 

                                                 
2 określonej w Akcie Umowy 
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Przedmiot Klauzule 
Warunków 
Ogólnych 

Kontraktu lub 
Warunków 

Szczególnych 

Dane 

Normalne godziny pracy 6.5 

Prowadzenie robót w systemie dwuzmianowym, od 
poniedziałku do piątku, co najmniej w godz. 600 – 2000, 
a w okresie od 30 marca do 30 października do 2200, 
w soboty w godzinach 600 – 1500. W razie potrzeb 
technologicznych, organizacyjnych i w razie zagrożenia 
niedotrzymania terminów określonych w harmonogramie 
w dodatkowo wydłużonym czasie pracy i w dni wolne od 
pracy. 
 

Kary za zwłokę 8.7 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary 
umowne za zwłokę w realizowaniu określonych 
obowiązków umownych:  

(a) Opóźnienia w gotowości do Rozpoczęcia Robót z 
winy Wykonawcy, przekroczenie rozpoczęcia Robót w 
stosunku do terminu wskazanego jako Data Rozpoczęcia 
w wysokości 800 zł za każdy dzień zawinionej zwłoki;  

(b) Opóźnienia w dostarczaniu Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy o którym mowa w klauzuli 
4.2.[ Zabezpieczenie Wykonania] ponad termin wskazany 
przez Zamawiającego w wysokości 400 zł za każdy dzień 
braku ciągłości zabezpieczenia;  

(c) Opóźnienie w wykonaniu Robót w wysokości 6000 zł 
za każdy dzień zwłoki w przekroczeniu Czasu na 
Ukończenie Robót z Winy Wykonawcy;  

(d) Opóźnienie w usuwaniu usterek stwierdzonych 
podczas Odbioru Końcowego Robót wskazanych w 
Protokole Końcowego Odbioru Robót w wysokości 1800 
zł za każdy dzień zwłoki ponad termin wyznaczony w 
niniejszym kontrakcie na usuwanie wad;  

(e) Opóźnienie w usuwaniu wad wykrytych w okresie 
gwarancji oraz rękojmi za wady w wysokości 1000 zł za 
każdy dzień zwłoki ponad termin wyznaczony w 
niniejszym kontrakcie na usuwanie wad, na podstawie 
Karty Gwarancyjnej, którą Wykonawca składa podpisana 
wraz z Wnioskiem o wystawienie Świadectwa Przejęcia;  
 
W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy 
na mocy klauzuli 15.5. Kary za zwłokę na mocy klauzuli 
8.7 [Kary za zwłokę] nie przysługują a jedynie kara 
umowna za odstąpienie od umowy na podstawie Klauzuli 
2.5 [Roszczenia Zamawiającego]. Wówczas jeżeli 
wysokość doznanej przez Zamawiającego szkody 
przewyższa wysokość kary umownej z tytułu odstąpienia 
od umowy to Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach 
ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.  

Roszczenia 
Zamawiającego  
(za nie dotrzymanie 
warunków umowy przez 
Wykonawcę) 

2.5 

1)Postanawia się, że za każdorazowy przypadek 
nienależytego wykonania Kontraktu i/lub 
nieprzestrzegania obowiązków z niego wynikających 
przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo do 
naliczenia kar o charakterze dyscyplinującym, 
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Przedmiot Klauzule 
Warunków 
Ogólnych 

Kontraktu lub 
Warunków 

Szczególnych 

Dane 

porządkowym i kompensującym szkody Zamawiającego 
wywołane tym działaniem i/lub zaniechaniem 
Wykonawcy.  

2) Zamawiający ma obowiązek do naliczenia kar 
umownych w każdym przypadku jeżeli działanie i /lub 
zaniechanie Wykonawcy ma charakter uporczywy, 
mogący generować ryzyko nie dotrzymania przez 
Zamawiającego podjętych zobowiązań dostosowania 
oczyszczalni do wymogów obowiązującego prawa, 
skutkujących obniżoną jakością funkcjonowania 
wybudowanej infrastruktury z winy Wykonawcy, 
wzrostem uciążliwości Robót dla otoczenia ponad 
uciążliwość normalnie przewidywaną w Kontrakcie, czy 
skutkującym stratami finansowymi dla Zamawiającego 
i/lub Stron Trzecich.  

3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary 
umowne w zależności od przypadku:  

(a) Przekazywanie jakichkolwiek Dokumentów 
Wykonawcy zawierających istotne błędy merytoryczne 
np. zdradzające ślady opracowywania dokumentu przez 
osobę  niedoświadczoną i/lub nie posiadającą 
odpowiednich kwalifikacji, zawierających ślady 
korzystania z wzorców które nie mają zastosowania w 
niniejszym Kontrakcie - skutkujące koniecznością ich 
trzykrotnej weryfikacji przez Inżyniera -do wysokości 
1000 zł za każdy przypadek w zależności od ilości 
niepoprawnie składanych dokumentów np. w 
szczególności polegających na niezastosowaniu się do 
pisemnych uwag Inżyniera zgłoszonych do takiej 
dokumentacji (przypadek należy traktować jako komplet 
dokumentów rozliczających);  

(b) Posługiwanie się osobami nieupoważnionymi do 
przebywania na terenie Budowy w wysokości 500 zł za 
każdy przypadek stwierdzony przez Inżyniera;  

(c) Za złamanie przepisów i/lub procedur bezpieczeństwa 
wynikających z Planu BIOZ lub Programu Zapewnienia 
jakości w wysokości 1000 zł za każdy przypadek 
stwierdzony przez Inżyniera;  

(d) Za zakrycie robót zanikających i ulegających zakryciu 
bez ich protokolarnego odebrania przed upływem 
terminu wyznaczonego Inżynierowi na taki odbiór w 
wysokości 5000 zł za każdy przypadek (niezależnie od 
konieczności wykonania polecenia  

Inżyniera rozebrania takich robót na koszt Wykonawcy);  

(e) W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera wykonania 
poszczególnych elementów i lub odcinków robót 
niezgodnie ze Specyfikacją, Wykonawca dokonuje 
rozebrania wadliwie wykonanych prac i wykonuje je 
ponownie na swój koszt bez roszczenia przedłużenia 
Czasu na Ukończenie oraz zobowiązany jest do zapłaty 
kary w wysokości 5000 zł za każdy taki przypadek;  
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Ogólnych 

Kontraktu lub 
Warunków 

Szczególnych 

Dane 

(f) Za nie zachowanie ciągłości Ubezpieczenia Kontraktu 
w wysokości 400 zł za każdy dzień braku ciągłości;  

(g) Za każdorazowe naruszanie zasad wynikających z 
kontraktu dotyczących Podwykonawców określonych w 
klauzuli 4.4 (w tym m.in.: podzlecanie prac 
Podwykonawcom bez zgody Zamawiającego 
(nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, dostawy, lub usługi, lub projektu jej zmiany), 
nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany, braku zmiany umowy o podwykonawstwo w 
zakresie terminu zapłaty, za spowodowanie 
konieczności dokonywania bezpośrednich płatności 
wobec Podwykonawców, za nie dopełnienie 
obowiązków informacyjnych dotyczących Rejestru 
Podwykonawców etc. ) - w wysokości 3000 zł za każdy 
przypadek naruszenia postanowień w klauzuli 4.4;  

(h) Za spowodowanie przerwy w realizacji Robót (zejście 
z Terenu Budowy) lub utrzymania nieodpowiedniego 
tempa Robót (tj. pozorowanie prac) w wysokości 2000 
zł za każdy dzień nieuzasadnionej przerwy w Robotach 
z winy Wykonawcy;  

(i) Za spowodowanie uciążliwości drogowych 
skutkujących dezorganizacją ruchu ulicznego (korki, 
zatory drogowe etc.) utrzymującej się przez trzy 2 dni 
robocze w rozmiarze przekraczającym normalnie 
spodziewaną uciążliwość w tego typu przypadkach w 
wysokości 800 zł za każdy dzień stwierdzonej 
uciążliwości licząc od dnia wystąpienia zdarzenia; (w 
tym przypadku potwierdzeniem będą skargi 
użytkowników ruchu, mieszkańców i /lub Organów 
Administracji Publicznej kierowane do Zamawiającego 
zarzucające uzasadnione uchybienia w organizacji 
Terenu Budowy);  

j) Za każde rażące nie dopełnienie procedur 
bezpieczeństwa, niezabezpieczenie terenu budowy 
(zgodnie z warunkami niniejszego Kontraktu oraz 
Dokumentami Wykonawcy) grożące ryzykiem strat na 
mieniu prywatnym i/lub komunalnym i/ lub groźbą 
wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w wysokości 
2000 zł za każdy przypadek;  

(k) Za zniszczenie istniejącej infrastruktury pomimo, iż jej 
istnienie w określonym miejscu było ławo widoczne i/lub 
wynikało z przekazanych Wykonawcy Danych Terenu 
Budowy np. przerwanie instalacji posadowionych w 
gruncie - Wykonawca zobowiązany jest to pokrycia 
kosztów przywrócenia infrastruktury do stanu sprzed 
uszkodzenia oraz powetować straty na mieniu 
Zamawiającego i/lub Stron Trzecich (jeśli takowe 
wystąpiły o ile ich przypisanie do wskazanej przyczyny 
jest bezsporne);  
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(l) Za każdorazowe nieuzasadnione niewykonanie 
polecenia Inżyniera w zakresie dyspozycji 
merytorycznych do których Inżynier jest uprawniony na 
mocy niniejszego Kontraktu na mocy klauzuli 3.3. 
[Polecenia Inżyniera] w wysokości 800 zł za każdy 
przypadek;  

(m) Za spowodowanie nałożenia kar i /lub odszkodowań 
na Zamawiającego przez Strony Trzecie; wynikających 
z bezpośredniego działania i/lub zaniechania 
Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć 
Wykonawcę całością wydatków poniesionych przez 
Zamawiającego a wynikających z tego roszczenia (o ile 
jest ono bezsporne)  

(n) Wykonawca powetuje Zamawiającemu 
udokumentowane koszty zatrudnienia dodatkowych 
osób/Wykonawców, które były niezbędne do 
realizowania zadań za których realizację odpowiadał 
Wykonawca a które nie zostały wykonane przez 
Wykonawcę lub które zostały wykonane przez niego 
nienależycie i zaistniała konieczność ich rozebrania i 
wykonania ponownego zgodnie ze sztuką budowlaną - 
tj. w przypadku jeśli Zamawiający dokonał zapłaty za te 
Roboty. Jeśli Zamawiający nie zapłacił za te Roboty to 
Zamawiający pomniejsza Wynagrodzenie Wykonawcy o 
wartość wadliwie wykonanych prac, które powierza się 
innemu Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca zapłaci 
karę w wysokości 4.000 za każdy taki przypadek; 

o) Za każdorazowe nieuprawnione pomniejszanie 
zakresu świadczenia Wykonawcy stwierdzone przez 
Zamawiającego lub Inżyniera względem warunków 
niniejszego Kontraktu), co dotyczy zarówno nie 
dotrzymania parametrów technicznych Robót 
wynikających z Opisu Przedmiotu Zamówienia, jak i 
warunków realizacji niniejszego Kontraktu (obowiązków 
proceduralnych) o ile nie zostały wymienione w 
punktach powyżej a pomniejszenie to stanowi 
nieuprawnioną zmianę niniejszej Umowy w - do 
wysokości 2.000 zł za każdy przypadek lub 2% od 
wartości netto rozliczanej w PŚP którego dotyczy 
pomniejszenie w zależności od tego co jest mniejsze; 
adekwatnie do wagi naruszenia (w każdym przypadku 
jeśli Wykonawca uchyla się od naprawy uchybienia i/lub 
naprawa uchybienia z opóźnieniem nie miałaby dla 
Zamawiającego ekonomicznego znaczenia);  

(p) Za niezgodne z postanowieniami klauzuli 6.1. 
warunkami zatrudnienia pracowników - w wysokości 
1000 zł za każdy przypadek naruszenia; 

(q) Za wypowiedzenie Kontraktu przez Zamawiającego z 
przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy na podstawie 
klauzuli 15.2. [Wypowiedzenie przez Zamawiającego] - 
w wysokości 10% Wartości Wynagrodzenia 
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Przedmiot Klauzule 
Warunków 
Ogólnych 

Kontraktu lub 
Warunków 

Szczególnych 

Dane 

Zmiana wynagrodzenia  
13.1 

 

a. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec 
zwiększeniu w przypadku:  

1. W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT, 
faktury Wykonawcy będą wystawiane z 
uwzględnieniem wyższej stopy podatku; 
zwiększeniu ulegnie kwota brutto Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej, co wymaga Aneksu do 
Umowy;  

2. Wzrostu kosztów minimalnego wynagrodzenia za 
pracę w zł /roboczogodzinę; 

3. Wzrostu kosztów składek na ubezpieczenia 
społeczne; 

Szczegółowe rozliczenia sposobu waloryzacji 
przedstawiono w Rozdziale 13 Zmiany i Korekty; 
klauzula 13.1 Prawo do Zmian 

b. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec 
zmniejszeniu w przypadku:  

1. Konieczności rezygnacji przez Zamawiającego z 
pewnych prac (np. nakładanie się zakresów 
zadań w ramach innego Zamówienia/Projektu, 
etc.)  

2. Konieczności wykonania robót zamiennych, jeśli 
koszt wykonania robót zamiennych będzie niższy 
niż to wynika z Oferty Wykonawcy;  

3. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, 
faktury Wykonawcy będą wystawiane z 
uwzględnieniem niższej stopy podatku i 
zmniejszeniu ulegnie kwota brutto Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej, co wymaga Aneksu do 
Umowy;  

4. zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, np. 
Wykonawca wprowadzi specjalny rabat – w 
takich przypadkach wartość umowy ulegnie 
odpowiedniemu zmniejszeniu,  

 

Korekta zmiany kosztu 13.8 Nie mają zastosowania 

Całkowita kwota zaliczki 14.2 Nie mają zastosowania 

Minimalna kwota 
Przejściowego 
Świadectwa Płatności 

14.6 

Kwota przejściowego Świadectwa płatności będzie 
wynikała każdorazowo z wartości odebranych elementów 
scalonych w danym kamieniu milowym . Postęp 
finansowy musi wynikać w postępu rzeczowego- 
wykonanych i odebranych prac. 
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Przedmiot Klauzule 
Warunków 
Ogólnych 

Kontraktu lub 
Warunków 

Szczególnych 

Dane 

Waluta płatności 14.15 PLN 

Strona ubezpieczająca 18.1 Wykonawca 

Okresy na przedłożenie: 
- dowodów ubezpieczenia 
- stosownych polis  

18.1(a)(b) 
Przed datą rozpoczęcia, niezwłocznie po dokonaniu 
przedłużenia polisy 

 
 
 
Minimalna kwota 
ubezpieczenia   

 
 
 

18.1 

40 000.000,00 PLN za jedno i wszystkie zdarzenia,  
wkład własny Wykonawcy w szkodzie (franczyza) może 
wynosić maksymalnie 100 tys. zł. ZMIANA 23.03.2018R  
 

 

Data wyznaczenia Komisji 
Rozjemczej 

20.2 

W ciągu 21 dni po tym, kiedy jedna ze Stron da drugiej 
Stronie powiadomienie o swoim zamiarze wniesienia 
jakiegoś sporu do Komisji Rozjemczej zgodnie z klauzulą 
20.4. 

Liczba członków Komisji 
Rozjemczej 

20.2 

3 osoby, w tym 2 członkowie o wykształceniu wyższym 
technicznym reprezentujący każdą ze stron i jeden 
Przewodniczący z wykształceniem wyższym (osoba 
neutralna zaakceptowana przez obie strony).  

Arbitraż  20.6 

Spory, które nie zostały rozstrzygnięte polubownie lub 
Strona, która nie zgadza się z decyzją Komisji 
Rozjemczej wniosła skutecznie swój Protest lub strony 
umówiły się od razu, że dany spór ze względu na swój 
przedmiot będzie ostatecznie rozstrzygany przez sąd tam 
strony mają do wyboru: 
1) Sąd arbitrażowy działający przy Stowarzyszeniu 

Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR) w 
Warszawie na podstawie Regulaminu tego sądu 
obowiązującego w dacie zawarcia Umowy z 
Wykonawcą; Spór rozstrzygany będzie wówczas  
przez trzech arbitrów, w języku polskim, zgodnie z 
prawem obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej. 

2) Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego.  

"Strona wygrywająca spór uprawniona jest o zwrócenie 
się o nadanie klauzuli wykonalności wyroku sądu 
Arbitrażowego do Sądu Powszechnego właściwego 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

Podpis osoby reprezentującej Wykonawcę 
(czytelny):.................................................................................................................................. 

Pieczęć Wykonawcy ................................................................................................................... 
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występujący w charakterze:........................................................................................................ 

należycie upoważniony do podpisania oferty w imieniu i na rzecz Wykonawcy: 

.................................................................................................................................................... 

Data: ............................... 

Uwaga! Załącznik do oferty należy zaparafować na każdej stronie i złożyć jako integralna część Formularza 

ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ IDW.  


