5.

Sposób płatnościoraz zakres prac podlegających wycenie

:

- Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury VAT za wykonane roboty po bezusterkowym protokolarnym

ich odbioze przez Zamawiającego). Warunkiem pzystąpienia do odbioru jest dostarczenie
Zamawiającemu na min 7 dni przed terminem odbioru pełne1 dokumentacji powykonawczej

potwierdzającej wykonanie robot zgodnie z,, wytycznymi zapytania, zasadami sztuki budowlanej i
obowiązującymi normami technicznymi,
materiałow dopuszczonych do obrotu stosowania w
budownictwie oraz posiadających wymagane odrębnymi przepisami ceńyfikaty i atesty ( dokumentacja
powykonawcza musizawierac certyfikaty, atesty, deklaracje wbudowanych materiałow budowlanych), wraz
ze składanąfakturą należy złożyćstosowne oświadczenia:

i

z

5.1. Zakres prac podlegających wycenie (przedmiot zamówienia) i sposób wykonania:
Instalacja wykonana metodą natynkową w listwach,
Zabudować wnęki w ścianach,
Zainstalowac rozdzielnię elektryczną zzabezpieczeniami roznicowo-prądowymi oraz nadmiarowo prądowymi,
Zainstalowac szafę z czterema panelami o 24 portach kazdy dla sygnału internetowego do poszczegolnych
stanowisk.
Przygotowac 30 stanowisk komputerowych, kazde z dwoma gniazdami komputerowymi i trzema gniazdami
zasilającymi.

6.

Termin realizacjl pzedmiotu zamówienia

a)
b)

7.

rozpoczęcie

robot:

:

-

do dnia 08 lipca 2019

zakończenie robot - zatwierdzone,protokołem odbioru robot nie zawierającym wad
- do dnia 02 sierpnia 2019
.

Uwagi Końcowe:

pzystąpic do usuwania usterek w ciąu 7 dni od
momentu powiadomienia przez Zamawiającego chyba że Zamawiający określiinny dłuzszy termin.
- W pzypadku nie przystąpienia do usuwania usterek w w/w terminie, Zamawiający zleci bez powiadomienia,
zastępcze wykonanie robot, ktorych faktyczny koszt poniesie Wykonawca w formie potrącenia naleźnościz
tytułu zwrotu zabezpieczenia właściwego usunięcia wad i usterek, bądź w formie zapłaty roszczenia w ramach
udzielonej gwarancji ubezpieczeniowej / bankowej,

- Wykonawca zobowiązany jest w okresie tnruania gwarancji

-Załączone przedmiary mają charakter pomocniczy wykonawca ma obowiązek zweryfikować wymiary w
naturze oraz uwzględnić w ofercie wszelkie koszty w tym materiałow, robocizny, spzętu i usług niezbędnych
do prawidłowej realizacji przedmiotu zamowienia,
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