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STRONA nr 2 PO ZMIANIE

2. Oswiadczamy, iz zobowi^zujemy si? wykonac zamowienie w ditgu 60 dni licz^c od dnia zawarda umowy
2 2astr2e2eiiiem postanowien w2oru umowy, w tym §3 i §4 w2oru umowy.

»Opracowanie i dostarc2enie dokumentacji projektowej winno nast^ic bez 2b?dnej zwioki, nie pozniej jednak
niz w termime do 15 dni licz^c od dnia zawarda umowy (z wyj^tkiem dokumentacji powykonawczej,
tj. kosztorysu powykonawczego oraz projektu powykonawczego);

»Pr2edio2enie kosztorysu powykonawczego winno nast^ic wraz ze zgioszeniem gotowosd do odbioru robot;
»Pr2ed dokonaniem protokolarnego odbioru robot budowlanych Wykonawca winien przeprowadzic testy
sprawnosd systemu gaszenia gazem;

»Opracowanie i dostarczenie projektu powykonawczego winno nast^ic nie pozniej niz w nast^pnym dniu
roboczym po podpisaniu protokolu odbioru robot budowlanych;
»W termime do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowi^zany jest przedstawic
Zamawiaj^cemu dokument potwierdzaj^cy posiadanie stosownego ubezpieczenia na zasadach okredonych
we wzorze umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz akceptuje terminy wynikaj^ce ze wzoru umowy.

3, Oswiadczamy, iz zobowi^zujemy si? udzielic 36-miesi?c2nej gwarancji i r?kojmi za wady przedmiotu
zamowienia, w tym na dokumenty projektowe, wykonane roboty budowlane, w tym instalacje oraz dostarczone
urz^dzenia, a takze na pozostale elementy umowy, ktore mozna obj^c gwarancjq, i r?kojmi^ za wady,
na warunkach okreslonych we wzorze umowy.
Bieg okresu gwarancji i r?kojmi za wady przedmiotu zamowienia rozpoczyna si? od dnia podpisania protokolu
odbioru robot budowlanych, konczy zas wraz z uplywem 36 - mied?cznego okresu gwarancji i r?kojmi za wady
licz^c od dnia podpisania protokolu kohcowego.

W ramach udzielonej gwarancji na przedmiot zamowienia, w calym okresie jej trwania, Wykonawca zobowi^zany
b?dzie do bezplatnego serwisowania zainstalowanego systemu gaszenia gazem, tj. do dokonywania przegle^dow
oraz konserwacji wszystidch zamontowanych w ramach umowy urz^dzeh i instalacji, na warunkach opisanych
we wzorze umowy.

I

4. Oswiadczamy, ie akceptujemy warunki platnosci okreslone we wzorze umowy.

5, Oswiadczamy, ie uwazamy si? za zwi^anych niniejszq, oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu zwi^zania ofert£t
rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu sktadania ofert.

6, Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezeh oraz ze zdobylismy informacje
niezb?dne do przygotowania i zlozenia nimejszej oferty. Oswiadczamy, ze zobowi^ujemy si? w przypadku
wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie z wymogami Zamawiaj^cego okreslonymi w SIWZ oraz
obowi^zuj^cymi normami i przepisami prawa.

7. Oswiadczamy, ze zal^czony do SIWZ wzor umowy wraz z zal^cznikiem nr 3 do umowy - wzorem Umowy
o zachowaniu poufhosci w NFZ zostal przez nas zaakceptowany i zobowiqzujemy si? w przypadku wybom
naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w ww. wzorach umow, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiajs^cego.


