ΧΟΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝ ΑΓΡΕΕΜΕΝΤ
ΤΗΕ ΒΟΑΡD ΟΦ ΧΟΥΝΤΨ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝΕΡΣ ΟΦ ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ, ΦΛΟΡΙDΑ, (∀Οωνερ∀)
ηερεβψ χοντραχτσ ωιτη 1−Χοmπανψ ναmε (∀Χοντραχτορ∀) οφ 2−Χοmπανψ Αδδρεσσ, α 3−Βυσινεσσ
Εντιτψ τψπε, αυτηοριζεδ το δο βυσινεσσ ιν τηε Στατε οφ Φλοριδα, το περφορm αλλ ωορκ (∀Wορκ∀) ιν
χοννεχτιον ωιτη 4−Προϕεχτ Ναmε, Ινϖιτατιον το Βιδ Νο. 5−Βιδ # (∀Προϕεχτ∀), ασ σαιδ Wορκ ισ σετ φορτη
ιν τηε Πλανσ ανδ Σπεχιφιχατιονσ πρεπαρεδ βψ 6−Ενγινεερ’σ Ναmε, τηε Ενγινεερ ανδ/ορ Αρχηιτεχτ
οφ Ρεχορδ (∀Dεσιγν Προφεσσιοναλ∀) ανδ οτηερ Χοντραχτ Dοχυmεντσ ηερεαφτερ σπεχιφιεδ.
Οωνερ ανδ Χοντραχτορ, φορ τηε χονσιδερατιον ηερειν σετ φορτη, αγρεε ασ φολλοωσ:
Σεχτιον 1.

Χοντραχτ Dοχυmεντσ.

Α.
Τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ χονσιστ οφ τηισ Αγρεεmεντ, τηε Εξηιβιτσ δεσχριβεδ ιν Σεχτιον 6
ηερεοφ, τηε Λεγαλ Αδϖερτισεmεντ, τηε Βιδδινγ Dοχυmεντσ ανδ ανψ δυλψ εξεχυτεδ ανδ ισσυεδ
αδδενδα, Χηανγε Ορδερσ, Wορκ Dιρεχτιϖε Χηανγεσ, Φιελδ Ορδερσ ανδ αmενδmεντσ ρελατινγ
τηερετο. Αλλ οφ τηε φορεγοινγ Χοντραχτ Dοχυmεντσ αρε ινχορπορατεδ βψ ρεφερενχε ανδ mαδε α παρτ
οφ τηισ Αγρεεmεντ (αλλ οφ σαιδ δοχυmεντσ ινχλυδινγ τηε Αγρεεmεντ σοmετιmεσ βεινγ ρεφερρεδ το
ηερειν ασ τηε ∀Χοντραχτ Dοχυmεντσ∀ ανδ σοmετιmεσ ασ τηε ∀Αγρεεmεντ∀ ανδ σοmετιmεσ ασ τηε
“Χοντραχτ”). Α χοπψ οφ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ σηαλλ βε mαινταινεδ βψ Χοντραχτορ ατ τηε Προϕεχτ
σιτε ατ αλλ τιmεσ δυρινγ τηε περφορmανχε οφ τηε Wορκ.
Β.
Οωνερ σηαλλ φυρνιση το τηε Χοντραχτορ ονε ρεπροδυχιβλε σετ οφ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ ανδ
τηε αππροπριατε νυmβερ οφ σετσ οφ τηε Χονστρυχτιον Dοχυmεντσ, σιγνεδ ανδ σεαλεδ βψ τηε Dεσιγν
Προφεσσιοναλ, ασ αρε ρεασοναβλψ νεχεσσαρψ φορ περmιττινγ.
Σεχτιον 2.

Σχοπε οφ Wορκ.

Χοντραχτορ αγρεεσ το φυρνιση ανδ παψ φορ αλλ mαναγεmεντ, συπερϖισιον, φινανχινγ, λαβορ, mατεριαλσ,
τοολσ, φυελ, συππλιεσ, υτιλιτιεσ, εθυιπmεντ ανδ σερϖιχεσ οφ εϖερψ κινδ ανδ τψπε νεχεσσαρψ το
διλιγεντλψ, τιmελψ, ανδ φυλλψ περφορm ανδ χοmπλετε ιν α γοοδ ανδ ωορκmανλικε mαννερ τηε Wορκ
ρεθυιρεδ βψ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ.
Σεχτιον 3.

Χοντραχτ Αmουντ.

Ιν χονσιδερατιον οφ τηε φαιτηφυλ περφορmανχε βψ Χοντραχτορ οφ τηε χοϖεναντσ ιν τηισ Αγρεεmεντ το
τηε φυλλ σατισφαχτιον ανδ αχχεπτανχε οφ Οωνερ, Οωνερ αγρεεσ το παψ, ορ χαυσε το βε παιδ, το
Χοντραχτορ τηε φολλοωινγ αmουντ (ηερειν ∀Χοντραχτ Αmουντ∀), ιν αχχορδανχε ωιτη τηε τερmσ οφ τηισ
Αγρεεmεντ: 7−Αmουντ οφ Dολλαρσ Dεσχριβεδ ιν Wορδσ (Dολλαρσ ιν Νυmβερσ)
Σεχτιον 4.

Βονδσ.

Α.
Ιφ αππλιχαβλε, τηε Χοντραχτορ σηαλλ προϖιδε Περφορmανχε ανδ Παψmεντ Βονδσ, ιν τηε φορm
πρεσχριβεδ ιν Εξηιβιτ Β−1 ανδ Β−2, ιν τηε αmουντ οφ 100% οφ τηε Χοντραχτ Αmουντ, τηε χοστσ οφ
ωηιχη αρε το βε παιδ βψ Χοντραχτορ. Τηε Περφορmανχε ανδ Παψmεντ Βονδσ σηαλλ βε υνδερωριττεν
βψ α συρετψ αυτηοριζεδ το δο βυσινεσσ ιν τηε Στατε οφ Φλοριδα ανδ οτηερωισε αχχεπταβλε το Οωνερ;
προϖιδεδ, ηοωεϖερ, τηε συρετψ σηαλλ mεετ τηε ρεθυιρεmεντσ οφ τηε Dεπαρτmεντ οφ τηε Τρεασυρψ
Φισχαλ Σερϖιχε, “Χοmπανιεσ Ηολδινγ Χερτιφιχατεσ οφ Αυτηοριτψ ασ Αχχεπταβλε Συρετιεσ ον Φεδεραλ
Βονδσ ανδ ασ Αχχεπταβλε Ρεινσυρανχε Χοmπανιεσ” χιρχυλαρ. Τηισ χιρχυλαρ mαψ βε αχχεσσεδ ϖια
τηε ωεβ ατ ωωω.φmσ.τρεασ.γοϖ/χ570/χ570.ητmλ#χερτιφιεδ. Σηουλδ τηε Χοντραχτ Αmουντ βε λεσσ
τηαν ∃500,000, τηε ρεθυιρεmεντσ οφ Σεχτιον 287.0935, Φ.Σ. σηαλλ γοϖερν τηε ρατινγ ανδ
χλασσιφιχατιον οφ τηε συρετψ.
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Β.
Ιφ τηε συρετψ φορ ανψ βονδ φυρνισηεδ βψ Χοντραχτορ ισ δεχλαρεδ βανκρυπτ, βεχοmεσ ινσολϖεντ,
ιτσ ριγητ το δο βυσινεσσ ισ τερmινατεδ ιν τηε Στατε οφ Φλοριδα, ορ ιτ χεασεσ το mεετ τηε ρεθυιρεmεντσ
ιmποσεδ βψ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ, τηε Χοντραχτορ σηαλλ, ωιτηιν φιϖε (5) χαλενδαρ δαψσ τηερεαφτερ,
συβστιτυτε ατ ιτσ χοστ ανδ εξπενσε ανοτηερ βονδ ανδ συρετψ, βοτη οφ ωηιχη σηαλλ βε συβϕεχτ το τηε
Οωνερ∋σ αππροϖαλ.
Σεχτιον 5.

Χοντραχτ Τιmε ανδ Λιθυιδατεδ Dαmαγεσ.

Α.

Τιmε οφ Περφορmανχε.
Τιmε ισ οφ τηε εσσενχε ιν τηε περφορmανχε οφ τηε Wορκ υνδερ τηισ Αγρεεmεντ. Τηε
∀Χοmmενχεmεντ Dατε∀ σηαλλ βε εσταβλισηεδ ιν τηε ωριττεν Νοτιχε το Προχεεδ το βε ισσυεδ βψ τηε
Προϕεχτ Μαναγερ, ασ ηερειναφτερ δεφινεδ. Χοντραχτορ σηαλλ χοmmενχε τηε Wορκ ωιτηιν φιϖε (5)
χαλενδαρ δαψσ φροm τηε Χοmmενχεmεντ Dατε. Νο Wορκ σηαλλ βε περφορmεδ ατ τηε Προϕεχτ σιτε
πριορ το τηε Χοmmενχεmεντ Dατε.
Ανψ Wορκ περφορmεδ βψ Χοντραχτορ πριορ το τηε
Χοmmενχεmεντ Dατε σηαλλ βε ατ τηε σολε ρισκ οφ Χοντραχτορ. Χοντραχτορ σηαλλ αχηιεϖε Συβσταντιαλ
Χοmπλετιον ωιτηιν 8− (8−Dαψσ ιν Νυmβερσ) χαλενδαρ δαψσ φροm τηε Χοmmενχεmεντ Dατε (ηερειν
∀Χοντραχτ Τιmε∀). Τηε δατε οφ Συβσταντιαλ Χοmπλετιον οφ τηε Wορκ (ορ δεσιγνατεδ πορτιονσ τηερεοφ)
ισ τηε δατε χερτιφιεδ βψ τηε Dεσιγν Προφεσσιοναλ ωηεν χονστρυχτιον ισ συφφιχιεντλψ χοmπλετε, ιν
αχχορδανχε ωιτη τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ, σο Οωνερ χαν οχχυπψ ορ υτιλιζε τηε Wορκ (ορ δεσιγνατεδ
πορτιονσ τηερεοφ) φορ τηε υσε φορ ωηιχη ιτ ισ ιντενδεδ. Χοντραχτορ σηαλλ αχηιεϖε Φιναλ Χοmπλετιον
ωιτηιν 9 (9−Dαψσ ιν νυmβερσ) χαλενδαρ δαψσ αφτερ τηε δατε οφ Συβσταντιαλ Χοmπλετιον. Φιναλ
Χοmπλετιον σηαλλ οχχυρ ωηεν τηε Αγρεεmεντ ισ χοmπλετεδ ιν ιτσ εντιρετψ, ισ αχχεπτεδ βψ τηε Οωνερ
ασ χοmπλετε ανδ ισ σο στατεδ βψ τηε Οωνερ ασ χοmπλετεδ. Ασ υσεδ ηερειν ανδ τηρουγηουτ τηε
Χοντραχτ Dοχυmεντσ, τηε πηρασε ∀Προϕεχτ Μαναγερ∀ ρεφερσ το τηε Οωνερ∋σ δυλψ αυτηοριζεδ
ρεπρεσεντατιϖε ανδ σηαλλ mεαν τηε Dιϖισιον Αδmινιστρατορ ορ Dεπαρτmεντ Dιρεχτορ, ασ αππλιχαβλε,
αχτινγ διρεχτλψ ορ τηρουγη δυλψ αυτηοριζεδ ρεπρεσεντατιϖεσ.

Β.
Λιθυιδατεδ Dαmαγεσ ιν Γενεραλ.
Οωνερ ανδ Χοντραχτορ ρεχογνιζε τηατ, σινχε τιmε ισ οφ τηε εσσενχε φορ τηισ Αγρεεmεντ, Οωνερ ωιλλ
συφφερ φινανχιαλ λοσσ ιφ Χοντραχτορ φαιλσ το αχηιεϖε Συβσταντιαλ Χοmπλετιον ωιτηιν τηε τιmε σπεχιφιεδ
αβοϖε, ασ σαιδ τιmε mαψ βε αδϕυστεδ ασ προϖιδεδ φορ ηερειν. Ιν συχη εϖεντ, τηε τοταλ αmουντ οφ
Οωνερ’σ δαmαγεσ, ωιλλ βε διφφιχυλτ, ιφ νοτ ιmποσσιβλε, το δεφινιτελψ ασχερταιν ανδ θυαντιφψ. Σηουλδ
Χοντραχτορ φαιλ το αχηιεϖε Συβσταντιαλ Χοmπλετιον ωιτηιν τηε νυmβερ οφ χαλενδαρ δαψσ εσταβλισηεδ
ηερειν, Οωνερ σηαλλ βε εντιτλεδ το ασσεσσ, ασ λιθυιδατεδ δαmαγεσ, βυτ νοτ ασ α πεναλτψ, 10−
Αmουντ οφ Dολλαρσ Dεσχριβεδ ιν Wορδσ (Dολλαρσ ιν Νυmβερσ) φορ εαχη χαλενδαρ δαψ τηερεαφτερ
υντιλ Συβσταντιαλ Χοmπλετιον ισ αχηιεϖεδ. Φυρτηερ, ιν τηε εϖεντ Συβσταντιαλ Χοmπλετιον ισ ρεαχηεδ,
βυτ τηε Χοντραχτορ φαιλσ το ρεαχη Φιναλ Χοmπλετιον ωιτηιν τηε ρεθυιρεδ τιmε περιοδ, Οωνερ σηαλλ
αλσο βε εντιτλεδ το ασσεσσ ανδ Χοντραχτορ σηαλλ βε λιαβλε φορ αλλ αχτυαλ δαmαγεσ ινχυρρεδ βψ Οωνερ
ασ α ρεσυλτ οφ Χοντραχτορ φαιλινγ το τιmελψ αχηιεϖε Φιναλ Χοmπλετιον. Τηε Προϕεχτ σηαλλ βε δεεmεδ
το βε συβσταντιαλλψ χοmπλετεδ ον τηε δατε τηε Προϕεχτ Μαναγερ (ορ ατ ηισ/ηερ διρεχτιον, τηε Dεσιγν
Προφεσσιοναλ) ισσυεσ α Χερτιφιχατε οφ Συβσταντιαλ Χοmπλετιον πυρσυαντ το τηε τερmσ ηερεοφ.
Χοντραχτορ ηερεβψ εξπρεσσλψ ωαιϖεσ ανδ ρελινθυισηεσ ανψ ριγητ ωηιχη ιτ mαψ ηαϖε το σεεκ το
χηαραχτεριζε τηε αβοϖε νοτεδ λιθυιδατεδ δαmαγεσ ασ α πεναλτψ, ωηιχη τηε παρτιεσ αγρεε ρεπρεσεντσ
α φαιρ ανδ ρεασοναβλε εστιmατε οφ τηε Οωνερ’σ αχτυαλ δαmαγεσ ατ τηε τιmε οφ χοντραχτινγ ιφ
Χοντραχτορ φαιλσ το Συβσταντιαλλψ ορ Φιναλλψ Χοmπλετε τηε Wορκ ωιτηιν τηε ρεθυιρεδ τιmε περιοδσ.
Χ.
Χοmπυτατιον οφ Τιmε Περιοδσ.
Wηεν ανψ περιοδ οφ τιmε ισ ρεφερενχεδ βψ δαψσ ηερειν, ιτ σηαλλ βε χοmπυτεδ το εξχλυδε τηε φιρστ
δαψ ανδ ινχλυδε τηε λαστ δαψ οφ συχη περιοδ. Ιφ τηε λαστ δαψ οφ ανψ συχη περιοδ φαλλσ ον α Σατυρδαψ
ορ Συνδαψ ορ ον α δαψ mαδε α λεγαλ ηολιδαψ βψ τηε λαω οφ τηε αππλιχαβλε ϕυρισδιχτιον, συχη δαψ
σηαλλ βε οmιττεδ φροm τηε χοmπυτατιον, ανδ τηε λαστ δαψ σηαλλ βεχοmε τηε νεξτ συχχεεδινγ δαψ
ωηιχη ισ νοτ α Σατυρδαψ, Συνδαψ ορ λεγαλ ηολιδαψ.
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D.
Dετερmινατιον οφ Νυmβερ οφ Dαψσ οφ Dεφαυλτ.
Φορ αλλ χοντραχτσ, ρεγαρδλεσσ οφ ωηετηερ τηε Χοντραχτ Τιmε ισ στιπυλατεδ ιν χαλενδαρ δαψσ ορ ωορκινγ
δαψσ, τηε Οωνερ ωιλλ χουντ δεφαυλτ δαψσ ιν χαλενδαρ δαψσ.
Ε.
Ριγητ οφ Χολλεχτιον.
Τηε Οωνερ ηασ τηε ριγητ το αππλψ ανψ αmουντσ δυε Χοντραχτορ υνδερ τηισ Αγρεεmεντ ορ ανψ οτηερ
αγρεεmεντ βετωεεν Οωνερ ανδ Χοντραχτορ, ασ παψmεντ ον συχη λιθυιδατεδ δαmαγεσ δυε υνδερ
τηισ Αγρεεmεντ ιν Οωνερ’σ σολε δισχρετιον. Νοτωιτηστανδινγ ανψτηινγ ηερειν το τηε χοντραρψ,
Οωνερ ρεταινσ ιτσ ριγητ το λιθυιδατεδ δαmαγεσ δυε υνδερ τηισ Αγρεεmεντ εϖεν ιφ Χοντραχτορ, ατ
Οωνερ’σ ελεχτιον ανδ ιν ιτσ σολε δισχρετιον, ισ αλλοωεδ το χοντινυε ανδ το φινιση τηε Wορκ, ορ ανψ
παρτ οφ ιτ, αφτερ τηε εξπιρατιον οφ τηε Χοντραχτ Τιmε ινχλυδινγ γραντεδ τιmε εξτενσιονσ.
Φ.
Χοmπλετιον οφ Wορκ βψ Οωνερ.
Ιν τηε εϖεντ Χοντραχτορ δεφαυλτσ ον ανψ οφ ιτσ οβλιγατιονσ υνδερ τηε Αγρεεmεντ ανδ Οωνερ ελεχτσ
το χοmπλετε τηε Wορκ, ιν ωηολε ορ ιν παρτ, τηρουγη ανοτηερ χοντραχτορ ορ ιτσ οων φορχεσ, τηε
Χοντραχτορ ανδ ιτσ συρετψ σηαλλ χοντινυε το βε λιαβλε φορ τηε λιθυιδατεδ δαmαγεσ υνδερ τηε
Αγρεεmεντ υντιλ Οωνερ αχηιεϖεσ Συβσταντιαλ ανδ Φιναλ Χοmπλετιον οφ τηε Wορκ. Οωνερ ωιλλ νοτ
χηαργε λιθυιδατεδ δαmαγεσ φορ ανψ δελαψ ιν αχηιεϖινγ Συβσταντιαλ ορ Φιναλ Χοmπλετιον ασ α ρεσυλτ
οφ ανψ υνρεασοναβλε αχτιον ορ δελαψ ον τηε παρτ οφ τηε Οωνερ.
Γ.

Φιναλ Αχχεπτανχε βψ Οωνερ.
Τηε Οωνερ σηαλλ χονσιδερ τηε Αγρεεmεντ χοmπλετε ωηεν τηε Χοντραχτορ ηασ χοmπλετεδ ιν ιτσ
εντιρετψ αλλ οφ τηε Wορκ ανδ τηε Οωνερ ηασ αχχεπτεδ αλλ οφ τηε Wορκ ανδ νοτιφιεδ τηε Χοντραχτορ ιν
ωριτινγ τηατ τηε Wορκ ισ χοmπλετε. Ονχε τηε Οωνερ ηασ αππροϖεδ ανδ αχχεπτεδ τηε Wορκ,
Χοντραχτορ σηαλλ βε εντιτλεδ το φιναλ παψmεντ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε τερmσ οφ τηε Χοντραχτ
Dοχυmεντσ.

Η.
Ρεχοϖερψ οφ Dαmαγεσ Συφφερεδ βψ Τηιρδ Παρτιεσ.
Χοντραχτορ σηαλλ βε λιαβλε το Οωνερ το τηε εξτεντ Οωνερ ινχυρσ δαmαγεσ φροm α τηιρδ παρτψ ασ α
ρεσυλτ οφ Χοντραχτορ’σ φαιλυρε το φυλφιλλ αλλ οφ ιτσ οβλιγατιονσ υνδερ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ. Οωνερ’σ
ρεχοϖερψ οφ ανψ δελαψ ρελατεδ δαmαγεσ υνδερ τηισ Αγρεεmεντ τηρουγη τηε λιθυιδατεδ δαmαγεσ
δοεσ νοτ πρεχλυδε Οωνερ φροm ρεχοϖερινγ φροm Χοντραχτορ ανψ οτηερ νον−δελαψ ρελατεδ δαmαγεσ
τηατ mαψ βε οωεδ το ιτ αρισινγ ουτ οφ ορ ρελατινγ το τηισ Αγρεεmεντ.
Σεχτιον 6.

Εξηιβιτσ Ινχορπορατεδ.

Εξηιβιτσ Ινχορπορατεδ: Τηε φολλοωινγ δοχυmεντσ αρε εξπρεσσλψ αγρεεδ υπον, ατταχηεδ ηερετο ανδ
mαδε α παρτ οφ τηισ Αγρεεmεντ φορ Σολιχιτατιον 11−Ινσερτ ΙΤΒ # ανδ Ναmε.
Εξηιβιτ Α−1:
Εξηιβιτ Α−2:
Εξηιβιτ Α−3:
Εξηιβιτ Β−1:
Εξηιβιτ Β−2:
Εξηιβιτ Β−3:
Εξηιβιτ Χ:
Εξηιβιτ D:
Εξηιβιτ Ε:
Εξηιβιτ Φ:
Εξηιβιτ Γ:
Εξηιβιτ Η:
Εξηιβιτ Ι:

Χοντραχτορ’σ Βιδ Σχηεδυλε
Χοντραχτορ’σ Βιδ Συβmιτταλ Φορmσ ανδ Αδδενδυmσ
Χοντραχτορ’σ Λιστ οφ Κεψ Περσοννελ
Παψmεντ Βονδ Φορmσ
Νοτ Αππλιχαβλε
Περφορmανχε Βονδ Φορmσ
Νοτ Αππλιχαβλε
Ινσυρανχε Ρεθυιρεmεντσ
Ρελεασε ανδ Αφφιδαϖιτ Φορm
Χοντραχτορ Αππλιχατιον φορ Παψmεντ Φορm
Χηανγε Ορδερ Φορm
Χερτιφιχατε οφ Συβσταντιαλ Χοmπλετιον Φορm
Φιναλ Παψmεντ Χηεχκλιστ
Γενεραλ Τερmσ ανδ Χονδιτιονσ
Συππλεmενταλ Τερmσ ανδ Χονδιτιονσ
Αππλιχαβλε

Νοτ Αππλιχαβλε
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Τηε φολλοωινγ δοχυmεντσ αρε εξπρεσσλψ αγρεεδ το βε ινχορπορατεδ βψ ρεφερενχε ανδ mαδε α παρτ
οφ τηισ Αγρεεmεντ φορ Σολιχιτατιον 12−Ινσερτ ΙΤΒ # ανδ Ναmε. Τηε χοmπλετε χοντραχτ δοχυmεντσ,
ινχλυδινγ Αδδενδυm ωιτη ατταχηmεντσ, αρε αϖαιλαβλε ον τηε Χουντψ’σ ον−λινε βιδδινγ σψστεm:
ηττπσ://ωωω.βιδσψνχ.χοm/βιδσψνχ−χασ/, ωηιχη τηε παρτιεσ αγρεε χοmπρισε τηε φιναλ ιντεγρατεδ
αγρεεmεντ εξεχυτεδ βψ τηε παρτιεσ.
) εξπρεσσλψ αππλψ το τηε τερmσ οφ τηισ Αγρεεmεντ
Σεχτιονσ χορρεσπονδινγ το ανψ χηεχκεδ βοξ (
ανδ αρε αϖαιλαβλε τηρουγη τηε Χουντψ’σ ον−λινε βιδδινγ.
Εξηιβιτ ϑ:
Εξηιβιτ Κ:
Εξηιβιτ Λ:
Εξηιβιτ Μ:
Εξηιβιτ Ν:
Σεχτιον 7.

Τεχηνιχαλ Σπεχιφιχατιονσ
Περmιτσ
Στανδαρδ Dεταιλσ
Πλανσ ανδ Σπεχιφιχατιονσ πρεπαρεδ βψ 13−Ενγινεερ’σ Ναmε
Ενϖιρονmενταλ Ηεαλτη ανδ Σαφετψ Ρεθυιρεmεντσ φορ Χονστρυχτιον Προϕεχτσ

Νοτιχεσ

Α.

Αλλ νοτιχεσ ρεθυιρεδ ορ mαδε πυρσυαντ το τηισ Αγρεεmεντ βψ τηε Χοντραχτορ το τηε Οωνερ
σηαλλ βε δεεmεδ δυλψ σερϖεδ ιφ δελιϖερεδ βψ Υ.Σ. Μαιλ, Ε−mαιλ ορ Φαχσιmιλε, αδδρεσσεδ το τηε
φολλοωινγ:
Χολλιερ Χουντψ Βοαρδ οφ Χουντψ Χοmmισσιονερσ, ΦΛ
χ/ο [Dιϖισιον Ναmε]
[Αδδρεσσ]
[Αδδρεσσ]
Αττν: [Προϕεχτ Μαναγερ, Τιτλε]
Πηονε: [Νυmβερ]
Εmαιλ: [Εmαιλ]

Β.

Αλλ νοτιχεσ ρεθυιρεδ ορ mαδε πυρσυαντ το τηισ Αγρεεmεντ βψ Οωνερ το Χοντραχτορ σηαλλ βε
mαδε ιν ωριτινγ ανδ σηαλλ βε δεεmεδ δυλψ σερϖεδ ιφ δελιϖερεδ βψ Υ.Σ. Μαιλ, Ε−mαιλ ορ Φαχσιmιλε,
αδδρεσσεδ το τηε φολλοωινγ:
[Χοντραχτορ Ναmε]
[Αδδρεσσ]
[Αδδρεσσ]
Αττν: [Ποιντ οφ Χονταχτ, Τιτλε]
Πηονε: [Νυmβερ]
Εmαιλ: [εmαιλ]

Χ.
Ειτηερ παρτψ mαψ χηανγε ιτσ αβοϖε νοτεδ αδδρεσσ βψ γιϖινγ ωριττεν νοτιχε το τηε οτηερ παρτψ
ιν αχχορδανχε ωιτη τηε ρεθυιρεmεντσ οφ τηισ Σεχτιον.
Σεχτιον 8.

ΠΥΒΛΙΧ ΕΝΤΙΤΨ ΧΡΙΜΕΣ.

8.1
Βψ ιτσ εξεχυτιον οφ τηισ Χοντραχτ, Χονστρυχτιον Χοντραχτορ αχκνοωλεδγεσ τηατ ιτ ηασ βεεν
ινφορmεδ βψ Οωνερ οφ τηε τερmσ οφ Σεχτιον 287.133(2)(α) οφ τηε Φλοριδα Στατυτεσ ωηιχη ρεαδ ασ
φολλοωσ:
∀Α περσον ορ αφφιλιατε ωηο ηασ βεεν πλαχεδ ον τηε χονϖιχτεδ ϖενδορ λιστ φολλοωινγ
α χονϖιχτιον φορ α πυβλιχ εντιτψ χριmε mαψ νοτ συβmιτ α βιδ ον α χοντραχτ το προϖιδε
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ανψ γοοδσ ορ σερϖιχεσ το α πυβλιχ εντιτψ φορ τηε χονστρυχτιον ορ ρεπαιρ οφ α πυβλιχ
βυιλδινγ ορ πυβλιχ ωορκ, mαψ νοτ συβmιτ βιδσ ον λεασεσ οφ ρεαλ προπερτψ το α πυβλιχ
εντιτψ, mαψ νοτ βε αωαρδεδ ορ περφορm ωορκ ασ α χοντραχτορ, συππλιερ,
συβχοντραχτορ, ορ χονσυλταντ υνδερ α χοντραχτ ωιτη ανψ πυβλιχ εντιτψ ιν εξχεσσ οφ
τηε τηρεσηολδ αmουντ προϖιδεδ ιν σ. 287.017 φορ ΧΑΤΕΓΟΡΨ ΤWΟ φορ α περιοδ οφ
36 mοντησ φροm τηε δατε οφ βεινγ πλαχεδ ον τηε χονϖιχτεδ ϖενδορ λιστ.∀
Σεχτιον 9.

Μοδιφιχατιον.

Νο mοδιφιχατιον ορ χηανγε το τηε Αγρεεmεντ σηαλλ βε ϖαλιδ ορ βινδινγ υπον τηε παρτιεσ υνλεσσ ιν
ωριτινγ ανδ εξεχυτεδ βψ τηε παρτψ ορ παρτιεσ ιντενδεδ το βε βουνδ βψ ιτ.
Σεχτιον 10.

Συχχεσσορσ ανδ Ασσιγνσ.

Συβϕεχτ το οτηερ προϖισιονσ ηερεοφ, τηε Αγρεεmεντ σηαλλ βε βινδινγ υπον ανδ σηαλλ ινυρε το τηε
βενεφιτ οφ τηε συχχεσσορσ ανδ ασσιγνσ οφ τηε παρτιεσ το τηε Αγρεεmεντ.
Σεχτιον 11.

Γοϖερνινγ Λαω.

Τηε Αγρεεmεντ σηαλλ βε ιντερπρετεδ υνδερ ανδ ιτσ περφορmανχε γοϖερνεδ βψ τηε λαωσ οφ τηε Στατε
οφ Φλοριδα.
Σεχτιον 12.

Νο Wαιϖερ.

Τηε φαιλυρε οφ τηε Οωνερ το ενφορχε ατ ανψ τιmε ορ φορ ανψ περιοδ οφ τιmε ανψ ονε ορ mορε οφ τηε
προϖισιονσ οφ τηε Αγρεεmεντ σηαλλ νοτ βε χονστρυεδ το βε ανδ σηαλλ νοτ βε α ωαιϖερ οφ ανψ συχη
προϖισιον ορ προϖισιονσ ορ οφ ιτσ ριγητ τηερεαφτερ το ενφορχε εαχη ανδ εϖερψ συχη προϖισιον.
Σεχτιον 13.

Εντιρε Αγρεεmεντ.

Εαχη οφ τηε παρτιεσ ηερετο αγρεεσ ανδ ρεπρεσεντσ τηατ τηε Αγρεεmεντ χοmπρισεσ τηε φυλλ ανδ εντιρε
αγρεεmεντ βετωεεν τηε παρτιεσ αφφεχτινγ τηε Wορκ χοντεmπλατεδ, ανδ νο οτηερ αγρεεmεντ ορ
υνδερστανδινγ οφ ανψ νατυρε χονχερνινγ τηε σαmε ηασ βεεν εντερεδ ιντο ορ ωιλλ βε ρεχογνιζεδ,
ανδ τηατ αλλ νεγοτιατιονσ, αχτσ, ωορκ περφορmεδ, ορ παψmεντσ mαδε πριορ το τηε εξεχυτιον ηερεοφ
σηαλλ βε δεεmεδ mεργεδ ιν, ιντεγρατεδ ανδ συπερσεδεδ βψ τηε Αγρεεmεντ.
Σεχτιον 14.

Σεϖεραβιλιτψ.

Σηουλδ ανψ προϖισιον οφ τηε Αγρεεmεντ βε δετερmινεδ βψ α χουρτ το βε υνενφορχεαβλε, συχη α
δετερmινατιον σηαλλ νοτ αφφεχτ τηε ϖαλιδιτψ ορ ενφορχεαβιλιτψ οφ ανψ οτηερ σεχτιον ορ παρτ τηερεοφ.
Σεχτιον 15.

Χηανγε Ορδερ Αυτηοριζατιον.

Τηε Προϕεχτ Μαναγερ σηαλλ ηαϖε τηε αυτηοριτψ ον βεηαλφ οφ τηε Οωνερ το εξεχυτε αλλ Χηανγε Ορδερσ
ανδ Wορκ Dιρεχτιϖε Χηανγεσ το τηε Αγρεεmεντ το τηε εξτεντ προϖιδεδ φορ υνδερ τηε Οωνερ’σ
προχυρεmεντ ορδινανχε ανδ πολιχιεσ ανδ αχχοmπανψινγ αδmινιστρατιϖε προχεδυρεσ.
Σεχτιον 16.

Χονστρυχτιον.

Ανψ δουβτφυλ ορ αmβιγυουσ λανγυαγε χονταινεδ ιν τηισ Αγρεεmεντ σηαλλ νοτ βε χονστρυεδ αγαινστ
τηε παρτψ ωηο πηψσιχαλλψ πρεπαρεδ τηισ Αγρεεmεντ. Τηε ρυλε σοmετιmεσ ρεφερρεδ το ασ ∀φορτιυσ
χοντρα προφερεντυm∀ (πυρσυαντ το ωηιχη αmβιγυιτιεσ ιν α χοντραχτυαλ τερm ωηιχη αππεαρσ ον ιτσ
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φαχε το ηαϖε βεεν ινσερτεδ φορ τηε βενεφιτ οφ ονε οφ τηε παρτιεσ σηαλλ βε χονστρυεδ αγαινστ τηε
βενεφιτεδ παρτψ) σηαλλ νοτ βε αππλιεδ το τηε χονστρυχτιον οφ τηισ Αγρεεmεντ.
Σεχτιον 17.

Ορδερ οφ Πρεχεδενχε

Ιν τηε εϖεντ οφ ανψ χονφλιχτ βετωεεν ορ αmονγ τηε τερmσ οφ ανψ οφ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ, τηε
τερmσ οφ τηε Χονστρυχτιον Αγρεεmεντ ανδ τηε Γενεραλ Τερmσ ανδ Χονδιτιονσ σηαλλ τακε
πρεχεδενχε οϖερ τηε τερmσ οφ αλλ οτηερ Χοντραχτ Dοχυmεντσ, εξχεπτ τηε τερmσ οφ ανψ
Συππλεmενταλ Χονδιτιονσ σηαλλ τακε πρεχεδενχε οϖερ τηε Χονστρυχτιον Αγρεεmεντ ανδ τηε
Γενεραλ Τερmσ ανδ Χονδιτιονσ. Το τηε εξτεντ ανψ χονφλιχτ ιν τηε τερmσ οφ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ
ινχλυδινγ τηε Οωνερ’σ Βοαρδ αππροϖεδ Εξεχυτιϖε Συmmαρψ χαννοτ βε ρεσολϖεδ βψ αππλιχατιον οφ
τηε Συππλεmενταλ Χονδιτιονσ, ιφ ανψ, ορ τηε Χονστρυχτιον Αγρεεmεντ ανδ τηε Γενεραλ Τερmσ ανδ
Χονδιτιονσ, τηε χονφλιχτ σηαλλ βε ρεσολϖεδ βψ ιmποσινγ τηε mορε στριχτ ορ χοστλψ οβλιγατιον υνδερ
τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ υπον τηε Χοντραχτορ ατ Οωνερ’σ δισχρετιον.
∗∗∗∗
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ΙΝ WΙΤΝΕΣΣ WΗΕΡΕΟΦ, τηε παρτιεσ ηαϖε εξεχυτεδ τηισ Αγρεεmεντ ον τηε δατε(σ)
ινδιχατεδ βελοω.
ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ:
ΤWΟ WΙΤΝΕΣΣΕΣ:

15−[Χοντραχτορ Ναmε]

_____________________________
ΦΙΡΣΤ WΙΤΝΕΣΣ
_____________________________
Πριντ Ναmε
______________________________
ΣΕΧΟΝD WΙΤΝΕΣΣ

Βψ:

_____________________________

________________________________
Πριντ Ναmε ανδ Τιτλε
Dατε

______________________________
Πριντ Ναmε

Dατε:

ΑΤΤΕΣΤ:

ΟWΝΕΡ:

Χρψσταλ Κ. Κινζελ, Χλερκ οφ Χουρτσ
& Χοmπτρολλερ

ΒΟΑΡD ΟΦ ΧΟΥΝΤΨ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝΕΡΣ
ΟΦ ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ ΦΛΟΡΙDΑ

ΒΨ:

ΒΨ:
Βυρτ Λ. Σαυνδερσ, Χηαιρmαν

Αππροϖεδ ασ το Φορm ανδ Λεγαλιτψ:
___________________________
Ασσισταντ Χουντψ Αττορνεψ
___________________________
Πριντ Ναmε
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ΕΞΗΙΒΙΤ Α−1: ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ’Σ ΒΙD ΣΧΗΕDΥΛΕ
(ΦΟΛΛΟWΙΝΓ ΤΗΙΣ ΠΑΓΕ)
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ΕΞΗΙΒΙΤ Α−2: ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ’Σ ΒΙD ΣΥΒΜΙΤΤΑΛ ΦΟΡΜΣ ΑΝD ΑDDΕΝDΥΜ
(ΦΟΛΛΟWΙΝΓ ΤΗΙΣ ΠΑΓΕ)
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ΕΞΗΙΒΙΤ Α−3: ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ’Σ ΚΕΨ ΠΕΡΣΟΝΝΕΛ ΑΣΣΙΓΝΕD ΤΟ ΤΗΕ ΠΡΟϑΕΧΤ

Ναmε

Περσοννελ Χατεγορψ

[

]

Χονστρυχτιον Συπεριντενδεντ

[

]

Προϕεχτ Μαναγερ
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ΕΞΗΙΒΙΤ Β−1: ΠΥΒΛΙΧ ΠΑΨΜΕΝΤ ΒΟΝD
[ΙΤΒ#]
Βονδ Νο.
Χοντραχτ Νο. [ΙΤΒ#]
ΚΝΟW ΑΛΛ ΜΕΝ ΒΨ ΤΗΕΣΕ ΠΡΕΣΕΝΤΣ: Τηατ _______________________________
__________________________________________________________, ασ Πρινχιπαλ, ανδ
_______________________________________________________________,
ασ
Συρετψ,
λοχατεδ ατ ______________________________________________________ (Βυσινεσσ
Αδδρεσσ) αρε ηελδ ανδ φιρmλψ βουνδ το _______________________________ ασ Οβλιγεε ιν τηε
συm οφ _________________________________________________ (∃_____________) φορ τηε
παψmεντ ωηερεοφ ωε βινδ ουρσελϖεσ, ουρ ηειρσ, εξεχυτορσ, περσοναλ ρεπρεσεντατιϖεσ, συχχεσσορσ
ανδ ασσιγνσ, ϕοιντλψ ανδ σεϖεραλλψ.
WΗΕΡΕΑΣ, Πρινχιπαλ ηασ εντερεδ ιντο α χοντραχτ δατεδ ασ οφ τηε ____ δαψ οφ _______________
20
,
ωιτη
Οβλιγεε
φορ
____________________________________
ιν
_______________________ αχχορδανχε ωιτη δραωινγσ ανδ σπεχιφιχατιονσ, ωηιχη χοντραχτ ισ
ινχορπορατεδ βψ ρεφερενχε ανδ mαδε α παρτ ηερεοφ, ανδ ισ ρεφερρεδ το ηερειν ασ τηε Χοντραχτ.
ΤΗΕ ΧΟΝDΙΤΙΟΝ ΟΦ ΤΗΙΣ ΒΟΝD ισ τηατ ιφ Πρινχιπαλ:
Προmπτλψ mακεσ παψmεντ το αλλ χλαιmαντσ ασ δεφινεδ ιν Σεχτιον 255.05(1), Φλοριδα Στατυτεσ,
συππλψινγ Πρινχιπαλ ωιτη λαβορ, mατεριαλσ ορ συππλιεσ, υσεδ διρεχτλψ ορ ινδιρεχτλψ βψ Πρινχιπαλ ιν τηε
προσεχυτιον οφ τηε ωορκ προϖιδεδ φορ ιν τηε Χοντραχτ, τηεν τηισ βονδ ισ ϖοιδ; οτηερωισε ιτ ρεmαινσ
ιν φυλλ φορχε.
Ανψ χηανγεσ ιν ορ υνδερ τηε Χοντραχτ ανδ χοmπλιανχε ορ νονχοmπλιανχε ωιτη ανψ φορmαλιτιεσ
χοννεχτεδ ωιτη τηε Χοντραχτ ορ τηε χηανγεσ δο νοτ αφφεχτ Συρετιεσ οβλιγατιον υνδερ τηισ Βονδ.
Τηε προϖισιονσ οφ τηισ βονδ αρε συβϕεχτ το τηε τιmε λιmιτατιονσ οφ Σεχτιον 255.05(2). Ιν νο εϖεντ
ωιλλ τηε Συρετψ βε λιαβλε ιν τηε αγγρεγατε το χλαιmαντσ φορ mορε τηαν τηε πεναλ συm οφ τηισ Παψmεντ
Βονδ, ρεγαρδλεσσ οφ τηε νυmβερ οφ συιτσ τηατ mαψ βε φιλεδ βψ χλαιmαντσ.
ΙΝ WΙΤΝΕΣΣ WΗΕΡΕΟΦ, τηε αβοϖε παρτιεσ ηαϖε εξεχυτεδ τηισ ινστρυmεντ τηισ _____ δαψ οφ
______________ 20
, τηε ναmε οφ εαχη παρτψ βεινγ αφφιξεδ ανδ τηεσε πρεσεντσ δυλψ σιγνεδ
βψ ιτσ υνδερ−σιγνεδ ρεπρεσεντατιϖε, πυρσυαντ το αυτηοριτψ οφ ιτσ γοϖερνινγ βοδψ.
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Σιγνεδ, σεαλεδ ανδ δελιϖερεδ
ιν τηε πρεσενχε οφ:
ΠΡΙΝΧΙΠΑΛ

ΒΨ:
ΝΑΜΕ:
ΙΤΣ:

Wιτνεσσεσ ασ το Πρινχιπαλ
ΣΤΑΤΕ ΟΦ
ΧΟΥΝΤΨ ΟΦ

Τηε φορεγοινγ ινστρυmεντ ωασ αχκνοωλεδγεδ βεφορε mε βψ mεανσ οφ 魁 πηψσιχαλ πρεσενχε ορ 魁
ονλινε
νοταριζατιον,
τηισ
____
δαψ
οφ
___________________,
20____,
βψ
___________________________________________, ασ _____________________________
οφ _________________________________, α ______________________ χορπορατιον, ον
βεηαλφ οφ τηε χορπορατιον.
Ηε/σηε ισ περσοναλλψ κνοων το mε ΟΡ ηασ προδυχεδ
________________________________________________ ασ ιδεντιφιχατιον ανδ διδ (διδ νοτ)
τακε αν οατη.
Μψ Χοmmισσιον Εξπιρεσ:
(Σιγνατυρε οφ Νοταρψ Πυβλιχ)
ΝΑΜΕ:
(Λεγιβλψ Πριντεδ)
(ΑΦΦΙΞ ΟΦΦΙΧΙΑΛ ΣΕΑΛ)
ΑΤΤΕΣΤ:

Νοταρψ Πυβλιχ, Στατε οφ
Χοmmισσιον Νο.:
ΣΥΡΕΤΨ:
(Πριντεδ Ναmε)

(Βυσινεσσ Αδδρεσσ
(Αυτηοριζεδ Σιγνατυρε)
Wιτνεσσεσ το Συρετψ

(Πριντεδ Ναmε)
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ΟΡ
Ασ Αττορνεψ ιν Φαχτ
(Ατταχη Ποωερ οφ Αττορνεψ)
Wιτνεσσεσ

(Πριντεδ Ναmε)

(Βυσινεσσ Αδδρεσσ)
(Τελεπηονε Νυmβερ)
ΣΤΑΤΕ ΟΦ
ΧΟΥΝΤΨ ΟΦ
Τηε φορεγοινγ ινστρυmεντ ωασ αχκνοωλεδγεδ βεφορε mε βψ mεανσ οφ 魁 πηψσιχαλ πρεσενχε ορ 魁
ονλινε
νοταριζατιον,
τηισ
____
δαψ
οφ
___________________,
20____,
βψ
___________________________________________, ασ _____________________________
οφ _________________________________, α ______________________ χορπορατιον, ον
βεηαλφ οφ τηε χορπορατιον.
Ηε/σηε ισ περσοναλλψ κνοων το mε ΟΡ ηασ προδυχεδ
________________________________________________ ασ ιδεντιφιχατιον ανδ διδ (διδ νοτ)
τακε αν οατη.
Μψ Χοmmισσιον Εξπιρεσ:
(Σιγνατυρε οφ Νοταρψ Πυβλιχ)
Ναmε:
(Λεγιβλψ Πριντεδ)
(ΑΦΦΙΞ ΟΦΦΙΧΙΑΛ ΣΕΑΛ)

Νοταρψ Πυβλιχ, Στατε οφ:
Χοmmισσιον Νο.:
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ΕΞΗΙΒΙΤ Β−2: ΠΥΒΛΙΧ ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΧΕ ΒΟΝD
[ΙΤΒ#]
Βονδ Νο.
Χοντραχτ Νο. [ΙΤΒ#]
ΚΝΟW ΑΛΛ ΜΕΝ ΒΨ ΤΗΕΣΕ ΠΡΕΣΕΝΤΣ: Τηατ _______________________________
________________________, ασ Πρινχιπαλ, ανδ ______________________________
_____________________________,
ασ
Συρετψ,
λοχατεδ
ατ
______________________________________________________________________
(Βυσινεσσ
Αδδρεσσ)
αρε
ηελδ
ανδ
φιρmλψ
βουνδ
το
________________________________________________, ασ Οβλιγεε
ιν τηε συm οφ
______________________________________________________________________
(∃_______________) φορ τηε παψmεντ ωηερεοφ ωε βονδ ουρσελϖεσ, ουρ ηειρσ, εξεχυτορσ, περσοναλ
ρεπρεσεντατιϖεσ, συχχεσσορσ ανδ ασσιγνσ, ϕοιντλψ ανδ σεϖεραλλψ.
WΗΕΡΕΑΣ, Πρινχιπαλ ηασ εντερεδ ιντο α χοντραχτ δατεδ ασ οφ τηε ____________ δαψ οφ
__________________________________,
20
,
ωιτη
Οβλιγεε
φορ
______________________________________________________________________
ιν
αχχορδανχε ωιτη δραωινγσ ανδ σπεχιφιχατιονσ, ωηιχη χοντραχτ ισ ινχορπορατεδ βψ ρεφερενχε ανδ
mαδε α παρτ ηερεοφ, ανδ ισ ρεφερρεδ το ηερειν ασ τηε Χοντραχτ.
ΤΗΕ ΧΟΝDΙΤΙΟΝ ΟΦ ΤΗΙΣ ΒΟΝD ισ τηατ ιφ Πρινχιπαλ:
1.

Περφορmσ τηε Χοντραχτ ατ τηε τιmεσ ανδ ιν τηε mαννερ πρεσχριβεδ ιν τηε Χοντραχτ; ανδ

2.
Παψσ Οβλιγεε ανψ ανδ αλλ λοσσεσ, δαmαγεσ, χοστσ ανδ αττορνεψσ∋ φεεσ τηατ Οβλιγεε συσταινσ
βεχαυσε οφ ανψ δεφαυλτ βψ Πρινχιπαλ υνδερ τηε Χοντραχτ, ινχλυδινγ, βυτ νοτ λιmιτεδ το, αλλ δελαψ
δαmαγεσ, ωηετηερ λιθυιδατεδ ορ αχτυαλ, ινχυρρεδ βψ Οβλιγεε; ανδ
3.
Περφορmσ τηε γυαραντεε οφ αλλ ωορκ ανδ mατεριαλσ φυρνισηεδ υνδερ τηε Χοντραχτ φορ τηε τιmε
σπεχιφιεδ ιν τηε Χοντραχτ, τηεν τηισ βονδ ισ ϖοιδ; οτηερωισε ιτ ρεmαινσ ιν φυλλ φορχε. Ανψ χηανγεσ ιν
ορ υνδερ τηε Χοντραχτ ανδ χοmπλιανχε ορ νονχοmπλιανχε ωιτη ανψ φορmαλιτιεσ χοννεχτεδ ωιτη τηε
Χοντραχτ ορ τηε χηανγεσ δο νοτ αφφεχτ Συρετιεσ οβλιγατιον υνδερ τηισ Βονδ.
Τηε Συρετψ, φορ ϖαλυε ρεχειϖεδ, ηερεβψ στιπυλατεσ ανδ αγρεεσ τηατ νο χηανγεσ, εξτενσιονσ οφ τιmε,
αλτερατιονσ ορ αδδιτιονσ το τηε τερmσ οφ τηε Χοντραχτ ορ οτηερ ωορκ το βε περφορmεδ ηερευνδερ, ορ
τηε σπεχιφιχατιονσ ρεφερρεδ το τηερειν σηαλλ ιν ανψωισε αφφεχτ ιτσ οβλιγατιονσ υνδερ τηισ βονδ, ανδ ιτ
δοεσ ηερεβψ ωαιϖε νοτιχε οφ ανψ συχη χηανγεσ, εξτενσιονσ οφ τιmε, αλτερατιονσ ορ αδδιτιονσ το τηε
τερmσ οφ τηε Χοντραχτ ορ το ωορκ ορ το τηε σπεχιφιχατιονσ.
Τηισ ινστρυmεντ σηαλλ βε χονστρυεδ ιν αλλ ρεσπεχτσ ασ α χοmmον λαω βονδ. Ιτ ισ εξπρεσσλψ
υνδερστοοδ τηατ τηε τιmε προϖισιονσ ανδ στατυτε οφ λιmιτατιονσ υνδερ Σεχτιον 255.05, Φλοριδα
Στατυτεσ, σηαλλ νοτ αππλψ το τηισ βονδ.
Ιν νο εϖεντ ωιλλ τηε Συρετψ βε λιαβλε ιν τηε αγγρεγατε το Οβλιγεε φορ mορε τηαν τηε πεναλ συm οφ
τηισ Περφορmανχε Βονδ ρεγαρδλεσσ οφ τηε νυmβερ οφ συιτσ τηατ mαψ βε φιλεδ βψ Οβλιγεε.
ΙΝ WΙΤΝΕΣΣ WΗΕΡΕΟΦ, τηε αβοϖε παρτιεσ ηαϖε εξεχυτεδ τηισ ινστρυmεντ τηισ _____ δαψ οφ
_______________, 20
, τηε ναmε οφ εαχη παρτψ βεινγ αφφιξεδ ανδ τηεσε πρεσεντσ δυλψ
σιγνεδ βψ ιτσ υνδερσιγνεδ ρεπρεσεντατιϖε, πυρσυαντ το αυτηοριτψ οφ ιτσ γοϖερνινγ βοδψ.
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Σιγνεδ, σεαλεδ ανδ δελιϖερεδ
ιν τηε πρεσενχε οφ:

ΠΡΙΝΧΙΠΑΛ

ΒΨ:
Wιτνεσσεσ ασ το Πρινχιπαλ
ΝΑΜΕ:
ΙΤΣ:
ΣΤΑΤΕ ΟΦ
ΧΟΥΝΤΨ ΟΦ
Τηε φορεγοινγ ινστρυmεντ ωασ αχκνοωλεδγεδ βεφορε mε βψ mεανσ οφ 魁 πηψσιχαλ πρεσενχε ορ 魁
ονλινε
νοταριζατιον,
τηισ
____
δαψ
οφ
___________________,
20____,
βψ
___________________________________________, ασ _____________________________
οφ _________________________________, α ______________________ χορπορατιον, ον
βεηαλφ οφ τηε χορπορατιον.
Ηε/σηε ισ περσοναλλψ κνοων το mε ΟΡ ηασ προδυχεδ
________________________________________________ ασ ιδεντιφιχατιον ανδ διδ (διδ νοτ)
τακε αν οατη.
Μψ Χοmmισσιον Εξπιρεσ:
(Σιγνατυρε οφ Νοταρψ Πυβλιχ)
Ναmε:
(Λεγιβλψ Πριντεδ)
(ΑΦΦΙΞ ΟΦΦΙΧΙΑΛ ΣΕΑΛ)

Νοταρψ Πυβλιχ, Στατε οφ:
Χοmmισσιον Νο.:
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ΑΤΤΕΣΤ:

ΣΥΡΕΤΨ:
(Πριντεδ Ναmε)

(Βυσινεσσ Αδδρεσσ)
(Αυτηοριζεδ Σιγνατυρε)
Wιτνεσσεσ ασ το Συρετψ

(Πριντεδ Ναmε)
ΟΡ
Ασ Αττορνεψ ιν Φαχτ
(Ατταχη Ποωερ οφ Αττορνεψ)

Wιτνεσσεσ

(Πριντεδ Ναmε)

(Βυσινεσσ Αδδρεσσ)
(Τελεπηονε Νυmβερ)
ΣΤΑΤΕ ΟΦ
ΧΟΥΝΤΨ ΟΦ
Τηε φορεγοινγ ινστρυmεντ ωασ αχκνοωλεδγεδ βεφορε mε βψ mεανσ οφ 魁 πηψσιχαλ πρεσενχε ορ 魁
ονλινε
νοταριζατιον,
τηισ
____
δαψ
οφ
___________________,
20____,
βψ
___________________________________________, ασ _____________________________
οφ _________________________________, α ______________________ χορπορατιον, ον
βεηαλφ οφ τηε χορπορατιον.
Ηε/σηε ισ περσοναλλψ κνοων το mε ΟΡ ηασ προδυχεδ
________________________________________________ ασ ιδεντιφιχατιον ανδ διδ (διδ νοτ)
τακε αν οατη.
Μψ Χοmmισσιον Εξπιρεσ:
(Σιγνατυρε οφ Νοταρψ Πυβλιχ)
(Λεγιβλψ Πριντεδ)
(ΑΦΦΙΞ ΟΦΦΙΧΙΑΛ ΣΕΑΛ)

Νοταρψ Πυβλιχ, Στατε οφ:
Χοmmισσιον Νο.:
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ΕΞΗΙΒΙΤ Β−3: ΙΝΣΥΡΑΝΧΕ ΡΕΘΥΙΡΕΜΕΝΤΣ
Τηε Χοντραχτορ σηαλλ ατ ιτσ οων εξπενσε, χαρρψ ανδ mαινταιν ινσυρανχε χοϖεραγε φροm ρεσπονσιβλε
χοmπανιεσ δυλψ αυτηοριζεδ το δο βυσινεσσ ιν τηε Στατε οφ Φλοριδα ασ σετ φορτη ιν ΕΞΗΙΒΙΤ Β οφ τηισ
σολιχιτατιον. Τηε Χοντραχτορ σηαλλ προχυρε ανδ mαινταιν προπερτψ ινσυρανχε υπον τηε εντιρε προϕεχτ,
ιφ ρεθυιρεδ, το τηε φυλλ ινσυραβλε ϖαλυε οφ τηε σχοπε οφ ωορκ.
Τηε Χουντψ ανδ τηε Χοντραχτορ ωαιϖε αγαινστ εαχη οτηερ ανδ τηε Χουντψ’σ σεπαρατε Χοντραχτορσ,
Dεσιγν Χονσυλταντ, Συβχοντραχτορσ, αγεντσ ανδ εmπλοψεεσ οφ εαχη ανδ αλλ οφ τηεm, αλλ δαmαγεσ
χοϖερεδ βψ προπερτψ ινσυρανχε προϖιδεδ ηερειν, εξχεπτ συχη ριγητσ ασ τηεψ mαψ ηαϖε το τηε
προχεεδσ οφ συχη ινσυρανχε. Τηε Χοντραχτορ ανδ Χουντψ σηαλλ, ωηερε αππροπριατε, ρεθυιρε σιmιλαρ
ωαιϖερσ οφ συβρογατιον φροm τηε Χουντψ’σ σεπαρατε Χοντραχτορσ, Dεσιγν Χονσυλταντσ ανδ
Συβχοντραχτορσ ανδ σηαλλ ρεθυιρε εαχη οφ τηεm το ινχλυδε σιmιλαρ ωαιϖερσ ιν τηειρ χοντραχτσ.
Χολλιερ Χουντψ σηαλλ βε ρεσπονσιβλε φορ πυρχηασινγ ανδ mαινταινινγ ιτσ οων λιαβιλιτψ ινσυρανχε.
Χερτιφιχατεσ ισσυεδ ασ α ρεσυλτ οφ τηε αωαρδ οφ τηισ σολιχιτατιον mυστ ιδεντιφψ “Φορ ανψ ανδ αλλ ωορκ
περφορmεδ ον βεηαλφ οφ Χολλιερ Χουντψ”, ορ, τηε σπεχιφιχ σολιχιτατιον νυmβερ/χοντραχτ νυmβερ ανδ
τιτλε.
Τηε Γενεραλ Λιαβιλιτψ Πολιχψ προϖιδεδ βψ Χοντραχτορ το mεετ τηε ρεθυιρεmεντσ οφ τηισ σολιχιτατιον
σηαλλ ναmε Χολλιερ Χουντψ, Φλοριδα, ασ αν αδδιτιοναλ ινσυρεδ ασ το τηε οπερατιονσ οφ Χοντραχτορ
υνδερ τηισ σολιχιτατιον ανδ σηαλλ χονταιν α σεϖεραβιλιτψ οφ ιντερεστσ προϖισιονσ.
Τηε Χερτιφιχατε Ηολδερ σηαλλ βε ναmεδ ασ Χολλιερ Χουντψ Βοαρδ οφ Χουντψ Χοmmισσιονερσ, ΟΡ,
Βοαρδ οφ Χουντψ Χοmmισσιονερσ ιν Χολλιερ Χουντψ, ΟΡ Χολλιερ Χουντψ Γοϖερνmεντ, ΟΡ Χολλιερ
Χουντψ. Τηε Χερτιφιχατεσ οφ Ινσυρανχε mυστ στατε τηε Χοντραχτ Νυmβερ, ορ Προϕεχτ Νυmβερ, ορ
σπεχιφιχ Προϕεχτ δεσχριπτιον, ορ mυστ ρεαδ: Φορ ανψ ανδ αλλ ωορκ περφορmεδ ον βεηαλφ οφ Χολλιερ
Χουντψ.
Τηε αmουντσ ανδ τψπεσ οφ ινσυρανχε χοϖεραγε σηαλλ χονφορm το τηε mινιmυm ρεθυιρεmεντσ σετ
φορτη ιν ΕΞΗΙΒΙΤ Β ωιτη τηε υσε οφ Ινσυρανχε Σερϖιχεσ Οφφιχε (ΙΣΟ) φορmσ ανδ ενδορσεmεντσ ορ
τηειρ εθυιϖαλεντσ. Ιφ Χοντραχτορ ηασ ανψ σελφ−ινσυρεδ ρετεντιονσ ορ δεδυχτιβλεσ υνδερ ανψ οφ τηε
βελοω λιστεδ mινιmυm ρεθυιρεδ χοϖεραγε, Χοντραχτορ mυστ ιδεντιφψ ον τηε Χερτιφιχατε οφ Ινσυρανχε
τηε νατυρε ανδ αmουντ οφ συχη σελφ− ινσυρεδ ρετεντιονσ ορ δεδυχτιβλεσ ανδ προϖιδε σατισφαχτορψ
εϖιδενχε οφ φινανχιαλ ρεσπονσιβιλιτψ φορ συχη οβλιγατιονσ. Αλλ σελφ−ινσυρεδ ρετεντιονσ ορ δεδυχτιβλεσ
ωιλλ βε Χοντραχτορ’σ σολε ρεσπονσιβιλιτψ.
Χοϖεραγε(σ) σηαλλ βε mαινταινεδ ωιτηουτ ιντερρυπτιον φροm τηε δατε οφ χοmmενχεmεντ οφ τηε Wορκ
υντιλ τηε δατε οφ χοmπλετιον ανδ αχχεπτανχε οφ τηε σχοπε οφ ωορκ βψ τηε Χουντψ ορ ασ σπεχιφιεδ ιν
τηισ σολιχιτατιον, ωηιχηεϖερ ισ λονγερ.
Τηε Χοντραχτορ ανδ/ορ ιτσ ινσυρανχε χαρριερ σηαλλ προϖιδε τηιρτψ (30) δαψσ ωριττεν νοτιχε το τηε
Χουντψ οφ πολιχψ χανχελλατιον ορ νον−ρενεωαλ ον τηε παρτ οφ τηε ινσυρανχε χαρριερ ορ τηε Χοντραχτορ.
Τηε Χοντραχτορ σηαλλ αλσο νοτιφψ τηε Χουντψ, ιν α λικε mαννερ, ωιτηιν τωεντψ−φουρ (24) ηουρσ αφτερ
ρεχειπτ, οφ ανψ νοτιχεσ οφ εξπιρατιον, χανχελλατιον, νον−ρενεωαλ ορ mατεριαλ χηανγε ιν χοϖεραγε ορ
λιmιτσ ρεχειϖεδ βψ Χοντραχτορ φροm ιτσ ινσυρερ ανδ νοτηινγ χονταινεδ ηερειν σηαλλ ρελιεϖε Χοντραχτορ
οφ τηισ ρεθυιρεmεντ το προϖιδε νοτιχε. Ιν τηε εϖεντ οφ α ρεδυχτιον ιν τηε αγγρεγατε λιmιτ οφ ανψ πολιχψ
το βε προϖιδεδ βψ Χοντραχτορ ηερευνδερ, Χοντραχτορ σηαλλ ιmmεδιατελψ τακε στεπσ το ηαϖε τηε
αγγρεγατε λιmιτ ρεινστατεδ το τηε φυλλ εξτεντ περmιττεδ υνδερ συχη πολιχψ.
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Σηουλδ ατ ανψ τιmε τηε Χοντραχτορ νοτ mαινταιν τηε ινσυρανχε χοϖεραγε(σ) ρεθυιρεδ ηερειν, τηε
Χουντψ mαψ τερmινατε τηε Αγρεεmεντ ορ ατ ιτσ σολε δισχρετιον σηαλλ βε αυτηοριζεδ το πυρχηασε
συχη χοϖεραγε(σ) ανδ χηαργε τηε Χοντραχτορ φορ συχη χοϖεραγε(σ) πυρχηασεδ. Ιφ Χοντραχτορ φαιλσ
το ρειmβυρσε τηε Χουντψ φορ συχη χοστσ ωιτηιν τηιρτψ (30) δαψσ αφτερ δεmανδ, τηε Χουντψ ηασ τηε
ριγητ το οφφσετ τηεσε χοστσ φροm ανψ αmουντ δυε Χοντραχτορ υνδερ τηισ Αγρεεmεντ ορ ανψ οτηερ
αγρεεmεντ βετωεεν τηε Χουντψ ανδ Χοντραχτορ. Τηε Χουντψ σηαλλ βε υνδερ νο οβλιγατιον το
πυρχηασε συχη ινσυρανχε, νορ σηαλλ ιτ βε ρεσπονσιβλε φορ τηε χοϖεραγε(σ) πυρχηασεδ ορ τηε
ινσυρανχε χοmπανψ ορ χοmπανιεσ υσεδ. Τηε δεχισιον οφ τηε Χουντψ το πυρχηασε συχη ινσυρανχε
χοϖεραγε(σ) σηαλλ ιν νο ωαψ βε χονστρυεδ το βε α ωαιϖερ οφ ανψ οφ ιτσ ριγητσ υνδερ τηε Χοντραχτ
Dοχυmεντσ.
Ιφ τηε ινιτιαλ ορ ανψ συβσεθυεντλψ ισσυεδ Χερτιφιχατε οφ Ινσυρανχε εξπιρεσ πριορ το τηε χοmπλετιον οφ
τηε σχοπε οφ ωορκ, τηε Χοντραχτορ σηαλλ φυρνιση το τηε Χουντψ ρενεωαλ ορ ρεπλαχεmεντ Χερτιφιχατε(σ)
οφ Ινσυρανχε νοτ λατερ τηαν τεν (10) χαλενδαρ δαψσ αφτερ τηε εξπιρατιον δατε ον τηε χερτιφιχατε.
Φαιλυρε οφ τηε Χοντραχτορ το προϖιδε τηε Χουντψ ωιτη συχη ρενεωαλ χερτιφιχατε(σ) σηαλλ βε χονσιδερεδ
ϕυστιφιχατιον φορ τηε Χουντψ το τερmινατε ανψ ανδ αλλ χοντραχτσ.
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Χολλιερ Χουντψ Φλοριδα

Ινσυρανχε ανδ Βονδινγ Ρεθυιρεmεντσ
Ινσυρανχε / Βονδ Τψπε
1.
Wορκερ’σ Χοmπενσατιον

Ρεθυιρεδ Λιmιτσ
Στατυτορψ Λιmιτσ οφ Φλοριδα Στατυτεσ, Χηαπτερ 440 ανδ αλλ Φεδεραλ Γοϖερνmεντ
Στατυτορψ Λιmιτσ ανδ Ρεθυιρεmεντσ
Εϖιδενχε οφ Wορκερσ’ Χοmπενσατιον χοϖεραγε ορ α Χερτιφιχατε οφ Εξεmπτιον ισσυεδ
βψ τηε Στατε οφ Φλοριδα ισ ρεθυιρεδ. Εντιτιεσ τηατ αρε φορmεδ ασ Σολε Προπριετορσηιπσ
σηαλλ νοτ βε ρεθυιρεδ το προϖιδε α προοφ οφ εξεmπτιον. Αν αππλιχατιον φορ εξεmπτιον
χαν βε οβταινεδ ονλινε ατ ηττπσ://αππσ.φλδφσ.χοm/βοχεξεmπτ/

2.
3.

Εmπλοψερ’σ Λιαβιλιτψ

∃ _________σινγλε λιmιτ περ οχχυρρενχε

Χοmmερχιαλ Γενεραλ
Λιαβιλιτψ (Οχχυρρενχε Φορm)
παττερνεδ αφτερ τηε χυρρεντ
ΙΣΟ φορm

Βοδιλψ Ινϕυρψ ανδ Προπερτψ Dαmαγε
∃_________ σινγλε λιmιτ περ οχχυρρενχε, ∃2,000,000 αγγρεγατε φορ Βοδιλψ Ινϕυρψ
Λιαβιλιτψ ανδ Προπερτψ Dαmαγε Λιαβιλιτψ. Τηισ σηαλλ ινχλυδε Πρεmισεσ ανδ Οπερατιονσ;
Ινδεπενδεντ Χοντραχτορσ; Προδυχτσ ανδ Χοmπλετεδ Οπερατιονσ ανδ Χοντραχτυαλ
Λιαβιλιτψ.

4.

Ινδεmνιφιχατιον

Το τηε mαξιmυm εξτεντ περmιττεδ βψ Φλοριδα λαω, τηε Χοντραχτορ/ςενδορ/Χονσυλταντ
σηαλλ δεφενδ, ινδεmνιφψ ανδ ηολδ ηαρmλεσσ Χολλιερ Χουντψ, ιτσ οφφιχερσ ανδ εmπλοψεεσ
φροm ανψ ανδ αλλ λιαβιλιτιεσ, δαmαγεσ, λοσσεσ ανδ χοστσ, ινχλυδινγ, βυτ νοτ λιmιτεδ το,
ρεασοναβλε αττορνεψσ’ φεεσ ανδ παραλεγαλσ’ φεεσ, το τηε εξτεντ χαυσεδ βψ τηε
νεγλιγενχε,
ρεχκλεσσνεσσ,
ορ
ιντεντιοναλλψ
ωρονγφυλ
χονδυχτ
οφ
τηε
Χοντραχτορ/ςενδορ/Χονσυλταντ ορ ανψονε εmπλοψεδ ορ υτιλιζεδ βψ τηε
Χοντραχτορ/ςενδορ/Χονσυλταντ ιν τηε περφορmανχε οφ τηισ Αγρεεmεντ.

5.

Αυτοmοβιλε Λιαβιλιτψ

∃ __________ Εαχη Οχχυρρενχε; Βοδιλψ Ινϕυρψ & Προπερτψ Dαmαγε,
Οωνεδ/Νον−οωνεδ/Ηιρεδ; Αυτοmοβιλε Ινχλυδεδ

6.

Οτηερ
νοτεδ:

ινσυρανχε

ασ

Wατερχραφτ

∃ __________ Περ Οχχυρρενχε

Υνιτεδ Στατεσ Λονγσηορεmαν∋σ ανδ Ηαρβορωορκερ∋σ Αχτ χοϖεραγε σηαλλ βε
mαινταινεδ ωηερε αππλιχαβλε το τηε χοmπλετιον οφ τηε ωορκ.
∃ __________ Περ Οχχυρρενχε
Μαριτιmε Χοϖεραγε (ϑονεσ Αχτ) σηαλλ βε mαινταινεδ ωηερε αππλιχαβλε το τηε
χοmπλετιον οφ τηε ωορκ.
∃ __________ Περ Οχχυρρενχε
Αιρχραφτ Λιαβιλιτψ χοϖεραγε σηαλλ βε χαρριεδ ιν λιmιτσ οφ νοτ λεσσ τηαν ∃5,000,000 εαχη
οχχυρρενχε ιφ αππλιχαβλε το τηε χοmπλετιον οφ τηε Σερϖιχεσ υνδερ τηισ Αγρεεmεντ.
∃ __________ Περ Οχχυρρενχε
Πολλυτιον

∃ __________ Περ Οχχυρρενχε

Προφεσσιοναλ Λιαβιλιτψ
∃ _________ Περ χλαιm & ιν τηε αγγρεγατε
• ∃1,000,000 περ χλαιm ανδ ιν τηε αγγρεγατε
• ∃2,000,000 περ χλαιm ανδ ιν τηε αγγρεγατε
Προϕεχτ Προφεσσιοναλ Λιαβιλιτψ

∃__________ Περ Οχχυρρενχε

ςαλυαβλε Παπερσ Ινσυρανχε

∃__________ Περ Οχχυρρενχε
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7.

8.

Βιδ βονδ

Περφορmανχε ανδ
Παψmεντ Βονδσ

Χψβερ Λιαβιλιτψ

∃__________ Περ Οχχυρρενχε

Τεχηνολογψ Ερρορσ & Οmισσιονσ

∃__________ Περ Οχχυρρενχε

Σηαλλ βε συβmιττεδ ωιτη προποσαλ ρεσπονσε ιν τηε φορm οφ χερτιφιεδ φυνδσ, χασηιερσ’
χηεχκ ορ αν ιρρεϖοχαβλε λεττερ οφ χρεδιτ, α χαση βονδ ποστεδ ωιτη τηε Χουντψ Χλερκ, ορ
προποσαλ βονδ ιν α συm εθυαλ το 5% οφ τηε χοστ προποσαλ. Αλλ χηεχκσ σηαλλ βε mαδε
παψαβλε το τηε Χολλιερ Χουντψ Βοαρδ οφ Χουντψ Χοmmισσιονερσ ον α βανκ ορ τρυστ
χοmπανψ λοχατεδ ιν τηε Στατε οφ Φλοριδα ανδ ινσυρεδ βψ τηε Φεδεραλ Dεποσιτ Ινσυρανχε
Χορπορατιον.
Φορ προϕεχτσ ιν εξχεσσ οφ ∃200,000, βονδσ σηαλλ βε συβmιττεδ ωιτη τηε εξεχυτεδ
χοντραχτ βψ Προποσερσ ρεχειϖινγ αωαρδ, ανδ ωριττεν φορ 100% οφ τηε Χοντραχτ αωαρδ
αmουντ, τηε χοστ βορνε βψ τηε Προποσερ ρεχειϖινγ αν αωαρδ. Τηε Περφορmανχε ανδ
Παψmεντ Βονδσ σηαλλ βε υνδερωριττεν βψ α συρετψ αυτηοριζεδ το δο βυσινεσσ ιν τηε
Στατε οφ Φλοριδα ανδ οτηερωισε αχχεπταβλε το Οωνερ; προϖιδεδ, ηοωεϖερ, τηε συρετψ
σηαλλ βε ρατεδ ασ “Α−“ ορ βεττερ ασ το γενεραλ πολιχψ ηολδερσ ρατινγ ανδ Χλασσ ς ορ ηιγηερ
ρατινγ ασ το φινανχιαλ σιζε χατεγορψ ανδ τηε αmουντ ρεθυιρεδ σηαλλ νοτ εξχεεδ 5% οφ
τηε ρεπορτεδ πολιχψ ηολδερσ’ συρπλυσ, αλλ ασ ρεπορτεδ ιν τηε mοστ χυρρεντ Βεστ Κεψ Ρατινγ
Γυιδε, πυβλισηεδ βψ Α.Μ. Βεστ Χοmπανψ, Ινχ. οφ 75 Φυλτον Στρεετ, Νεω Ψορκ, Νεω
Ψορκ 10038.

9.

Χονσυλταντ σηαλλ ενσυρε τηατ αλλ συβχοντραχτορσ χοmπλψ ωιτη τηε σαmε ινσυρανχε ρεθυιρεmεντσ τηατ ηε
ισ ρεθυιρεδ το mεετ. Τηε σαmε Χονσυλταντ σηαλλ προϖιδε Χουντψ ωιτη χερτιφιχατεσ οφ ινσυρανχε mεετινγ
τηε ρεθυιρεδ ινσυρανχε προϖισιονσ.

10.

Χολλιερ Χουντψ mυστ βε ναmεδ ασ ∀ΑDDΙΤΙΟΝΑΛ ΙΝΣΥΡΕD∀ ον τηε Ινσυρανχε Χερτιφιχατε φορ
Χοmmερχιαλ Γενεραλ Λιαβιλιτψ ωηερε ρεθυιρεδ. Τηισ ινσυρανχε σηαλλ βε πριmαρψ ανδ νον−χοντριβυτορψ ωιτη
ρεσπεχτ το ανψ οτηερ ινσυρανχε mαινταινεδ βψ, ορ αϖαιλαβλε φορ τηε βενεφιτ οφ, τηε Αδδιτιοναλ Ινσυρεδ ανδ
τηε Χοντραχτορ’σ πολιχψ σηαλλ βε ενδορσεδ αχχορδινγλψ.

11.

Τηε Χερτιφιχατε Ηολδερ σηαλλ βε ναmεδ ασ Χολλιερ Χουντψ Βοαρδ οφ Χουντψ Χοmmισσιονερσ, ΟΡ, Βοαρδ
οφ Χουντψ Χοmmισσιονερσ ιν Χολλιερ Χουντψ, ΟΡ Χολλιερ Χουντψ Γοϖερνmεντ, ΟΡ Χολλιερ Χουντψ. Τηε
Χερτιφιχατεσ οφ Ινσυρανχε mυστ στατε τηε Χοντραχτ Νυmβερ, ορ Προϕεχτ Νυmβερ, ορ σπεχιφιχ Προϕεχτ
δεσχριπτιον, ορ mυστ ρεαδ: Φορ ανψ ανδ αλλ ωορκ περφορmεδ ον βεηαλφ οφ Χολλιερ Χουντψ.

12.

Τηιρτψ (30) Dαψσ Χανχελλατιον Νοτιχε ρεθυιρεδ.
Χονσυλταντ’σ Ινσυρανχε Στατεmεντ

Wε υνδερστανδ τηε ινσυρανχε ρεθυιρεmεντσ οφ τηεσε σπεχιφιχατιονσ ανδ τηατ τηε εϖιδενχε οφ ινσυραβιλιτψ mαψ
βε ρεθυιρεδ ωιτηιν φιϖε (5) δαψσ οφ τηε αωαρδ οφ τηισ σολιχιτατιον.
Ναmε οφ Φιρm

_______________________________________

Dατε ____________________________

Χονσυλταντ
Σιγνατυρε

_________________________________________________________________________

Πριντ Ναmε

_________________________________________________________________________

Ινσυρανχε Αγενχψ

_________________________________________________________________________

Αγεντ Ναmε

___________________________________

Τελεπηονε Νυmβερ ________________
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ΕΞΗΙΒΙΤ Χ: ΡΕΛΕΑΣΕ ΑΝD ΑΦΦΙDΑςΙΤ ΦΟΡΜ
ΧΟΥΝΤΨ ΟΦ (ΧΟΛΛΙΕΡ)
ΣΤΑΤΕ ΟΦ (ΦΛΟΡΙDΑ)
Βεφορε mε, τηε υνδερσιγνεδ αυτηοριτψ, περσοναλλψ αππεαρεδ
ωηο αφτερ βεινγ δυλψ σωορν, δεποσεσ ανδ σαψσ:
(1) Ιν αχχορδανχε ωιτη τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ ανδ ιν χονσιδερατιον οφ ∃_____________________ το βε
ρεχειϖεδ, ______________________________________ (∀Χοντραχτορ∀) ρελεασεσ ανδ ωαιϖεσ φορ ιτσελφ ανδ ιτ’σ
συβχοντραχτορσ, mατεριαλ−mεν, συχχεσσορσ ανδ ασσιγνσ, αλλ χλαιmσ δεmανδσ, δαmαγεσ, χοστσ ανδ εξπενσεσ,
ωηετηερ ιν χοντραχτ ορ ιν τορτ, αγαινστ τηε Βοαρδ οφ Χουντψ Χοmmισσιονερσ οφ Χολλιερ Χουντψ, Φλοριδα, ρελατινγ ιν
ανψ ωαψ το τηε περφορmανχε οφ τηε Αγρεεmεντ βετωεεν Χοντραχτορ ανδ Οωνερ, δατεδ
_________________,20____ φορ τηε περιοδ φροm ___________________ το _______________________. Τηισ
παρτιαλ ωαιϖερ ανδ ρελεασε ισ χονδιτιονεδ υπον παψmεντ οφ τηε χονσιδερατιον δεσχριβεδ αβοϖε. Ιτ ισ νοτ εφφεχτιϖε
υντιλ σαιδ παψmεντ ισ ρεχειϖεδ ιν παιδ φυνδσ.
(2) Χοντραχτορ χερτιφιεσ φορ ιτσελφ ανδ ιτσ συβχοντραχτορσ, mατεριαλ−mεν, συχχεσσορσ ανδ ασσιγνσ, τηατ αλλ χηαργεσ
φορ λαβορ, mατεριαλσ, συππλιεσ, λανδσ, λιχενσεσ ανδ οτηερ εξπενσεσ φορ ωηιχη Οωνερ mιγητ βε συεδ ορ φορ ωηιχη α
λιεν ορ α δεmανδ αγαινστ ανψ παψmεντ βονδ mιγητ βε φιλεδ, σηαλλ βε φυλλψ σατισφιεδ ανδ παιδ υπον Οωνερ’σ παψmεντ
το Χοντραχτορ.
(3) Χοντραχτορ αγρεεσ το ινδεmνιφψ, δεφενδ ανδ σαϖε ηαρmλεσσ Οωνερ φροm αλλ δεmανδσ ορ συιτσ, αχτιονσ, χλαιmσ
οφ λιενσ ορ οτηερ χηαργεσ φιλεδ ορ ασσερτεδ αγαινστ τηε Οωνερ αρισινγ ουτ οφ τηε περφορmανχε βψ Χοντραχτορ οφ τηε
Wορκ χοϖερεδ βψ τηισ Ρελεασε ανδ Αφφιδαϖιτ.
(4) Τηισ Ρελεασε ανδ Αφφιδαϖιτ ισ γιϖεν ιν χοννεχτιον ωιτη Χοντραχτορ∋σ [mοντηλψ/φιναλ] Αππλιχατιον φορ Παψmεντ
Νο. _____.
ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ

ΒΨ:
Wιτνεσσ
Πρεσιδεντ

ΙΤΣ:
DΑΤΕ:

Wιτνεσσ
[Χορπορατε Σεαλ]
ΣΤΑΤΕ ΟΦ
ΧΟΥΝΤΨ ΟΦ
Τηε φορεγοινγ ινστρυmεντ ωασ αχκνοωλεδγεδ βεφορε mε βψ mεανσ οφ 魁 πηψσιχαλ πρεσενχε ορ 魁 ονλινε
νοταριζατιον,
τηισ
____
δαψ
οφ
___________________,
20____,
βψ
___________________________________________,
ασ
_____________________________
οφ
_________________________________, α ______________________ χορπορατιον, ον βεηαλφ οφ τηε
χορπορατιον.
Ηε/σηε
ισ
περσοναλλψ
κνοων
το
mε
ΟΡ
ηασ
προδυχεδ
________________________________________________ ασ ιδεντιφιχατιον ανδ διδ (διδ νοτ) τακε αν οατη.
Μψ Χοmmισσιον Εξπιρεσ:
(Σιγνατυρε οφ Νοταρψ Πυβλιχ)
ΝΑΜΕ:
(Λεγιβλψ Πριντεδ)
Νοταρψ Πυβλιχ, Στατε οφ
(ΑΦΦΙΞ ΟΦΦΙΧΙΑΛ ΣΕΑΛ)
Χοmmισσιονερ Νο.:
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ΕΞΗΙΒΙΤ D
ΦΟΡΜ ΟΦ ΧΟΝΤΡΑΧΤ ΑΠΠΛΙΧΑΤΙΟΝ ΦΟΡ ΠΑΨΜΕΝΤ
Χολλιερ Χουντψ Βοαρδ οφ Χουντψ Χοmmισσιονερσ (τηε ΟWΝΕΡ) ορ Χολλιερ Χουντψ Wατερ−Σεωερ
Οωνερ’σ Προϕεχτ
Βιδ Νο.
Μαναγερ’σ Ναmε:
Προϕεχτ Νο.
Χουντψ’σ Dιϖισιον Ναmε
Πυρχηασε Ορδερ Νο.
Συβmιττεδ βψ Χοντραχτορ
Αππλιχατιον Dατε:
Ρεπρεσεντατιϖε: Ναmε
Χοντραχτορ’σ Ναmε &
Παψmεντ Αππλιχατιον Νο.
Αδδρεσσ:
Οριγιναλ Χοντραχτ Τιmε:
Ρεϖισεδ Χοντραχτ Τιmε:

Ρεταιναγε ≅10%
τηρουγη [Ινσερτ Dατε]
______
Ρεταιναγε ≅ _____%
αφτερ [Ινσερτ δατε] ______

Περχεντ Wορκ Χοmπλετεδ
το Dατε:
Περχεντ Χοντραχτ Τιmε
Χοmπλετεδ το Dατε:
Λιθυιδατεδ Dαmαγεσ το
Βε Αχχρυεδ

∃

∃

%

Οριγιναλ Χοντραχτ Πριχε:
Τοταλ Χηανγε Ορδερσ το Dατε:
Ρεϖισεδ Χοντραχτ Αmουντ:
Τοταλ ςαλυε οφ Wορκ Χοmπλετεδ &
Στορεδ το Dατε:
Ρεταιναγε ≅ 10% τηρουγη [Ινσερτ
δατε] ______

∃
∃
∃
∃

Λεσσ Ρεταιναγε

∃

Τοταλ Εαρνεδ Λεσσ Ρεταιναγε
Λεσσ πρεϖιουσ παψmεντ(σ)
ΑΜΟΥΝΤ DΥΕ ΤΗΙΣ
ΑΠΠΛΙΧΑΤΙΟΝ:

∃

Ρεmαινινγ Χοντραχτ Βαλανχε

∃

∃

∃

%
∃

ΑΤΤΑΧΗ ΣΧΗΕDΥΛΕ ΟΦ ςΑΛΥΕΣ
ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ’Σ ΧΕΡΤΙΦΙΧΑΤΙΟΝ:

ΑΝD

ΑΧΧΟΜΠΑΝΨΙΝΓ

DΟΧΥΜΕΝΤΑΤΙΟΝ

ΤΟ

ΤΗΙΣ

ΑΠΠΛΙΧΑΤΙΟΝ

Τηε υνδερσιγνεδ ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ χερτιφιεσ τηατ: (1) αλλ πρεϖιουσ προγρεσσ παψmεντσ ρεχειϖεδ φροm ΟWΝΕΡ ον αχχουντ οφ
Wορκ δονε υνδερ τηε Χοντραχτ ρεφερρεδ το αβοϖε ηαϖε βεεν αππλιεδ το δισχηαργε ιν φυλλ αλλ οβλιγατιονσ οφ ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ
ινχυρρεδ ιν χοννεχτιον ωιτη Wορκ χοϖερεδ βψ πριορ Αππλιχατιονσ φορ Παψmεντ νυmβερεδ 1 τηρουγη _____ ινχλυσιϖε; (2) τιτλε
το αλλ mατεριαλσ ανδ εθυιπmεντ ινχορπορατεδ ιν σαιδ Wορκ ορ οτηερωισε λιστεδ ιν ορ χοϖερεδ βψ τηισ Αππλιχατιον φορ Παψmεντ
ωιλλ πασσ το ΟWΝΕΡ ατ τιmε οφ παψmεντ φρεε ανδ χλεαρ οφ αλλ λιενσ, χλαιmσ, σεχυριτψ ιντερεστσ ανδ ενχυmβρανχεσ (εξχεπτ συχη
ασ χοϖερεδ βψ Βονδ αχχεπταβλε το ΟWΝΕΡ); (3) αλλ αmουντσ ηαϖε βεεν παιδ φορ ωορκ ωηιχη πρεϖιουσ παψmεντσ ωερε ισσυεδ
ανδ ρεχειϖεδ φροm τηε ΟWΝΕΡ ανδ τηατ χυρρεντ παψmεντ ισ νοω δυε; ανδ (4) ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ ηασ ονλψ ινχλυδεδ αmουντσ
ιν τηισ Αππλιχατιον φορ Παψmεντ προπερλψ δυε ανδ οωινγ ανδ ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ ηασ νοτ ινχλυδεδ ωιτηιν τηε αβοϖε ρεφερενχεδ
αmουντ ανψ χλαιmσ φορ υναυτηοριζεδ ορ χηανγεδ Wορκ τηατ ηασ νοτ βεεν προπερλψ αππροϖεδ βψ Οωνερ ιν ωριτινγ ανδ ιν
αδϖανχε οφ συχη Wορκ.
Χοντραχτορ’σ Ναmε
Χοντραχτορ’σ Σιγνατυρε:
Τψπε Τιτλε:

Dατε:
Σηαλλ βε σιγνεδ βψ αν αυτηοριζεδ
ρεπρεσεντατιϖε οφ τηε Χοντραχτορ.
Παψmεντ το τηε ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ φορ τηε αβοϖε ΑΜΟΥΝΤ DΥΕ ΤΗΙΣ ΑΠΠΛΙΧΑΤΙΟΝ ισ ρεχοmmενδεδ βψ:
Dεσιγν Προφεσσιοναλ’σ Ναmε:
Σιγνατυρε:
Dατε:
Παψmεντ το τηε ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ φορ τηε αβοϖε ΑΜΟΥΝΤ DΥΕ ΤΗΙΣ ΑΠΠΛΙΧΑΤΙΟΝ ισ ρεχοmmενδεδ βψ:
Οωνερ’σ Προϕεχτ Μαναγερ Ναmε:
Σιγνατυρε:
Dατε:
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ΣΧΗΕDΥΛΕ ΟΦ ςΑΛΥΕΣ

ΕΞΗΙΒΙΤ D (Χοντινυεδ)
Προϕεχτ Ναmε:

Προϕεχτ Νυmβερ:
Dατε:
Περιοδ Το:

ΙΤΕΜ

DΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝ

ΝΥΜΒΕΡ

ΣΧΗΕDΥΛΕD

WΟΡΚ ΧΟΜΠΛΕΤΕD

ΣΤΟΡΕD

ΤΟΤΑΛ

ΠΕΡΧΕΝΤ

ΒΑΛΑΝΧΕ

10%

__%

ΤΟΤΑΛ

ΜΑΤΕΡΙΑΛΣ ΧΟΜΠΛΕΤΕD ΧΟΜΠΛΕΤΕ ΤΟ ΦΙΝΙΣΗ ΡΕΤΑΙΝΑΓΕ ΡΕΤΑΙΝΑΓΕ ΡΕΤΑΙΝΑΓΕ

ςΑΛΥΕ
ΠΡΕςΙΟΥΣ ΑΠΠΛΙΧΑΤΙΟΝΣ
ΤΗΡΥ DΑΤΕ ΣΙΝΧΕ DΑΤΕ

ΤΗΙΣ
ΠΕΡΙΟD

& ΣΤΟΡΕD
ΤΟ DΑΤΕ

(ρεδυχεδ ρατε)

WΙΤΗΗΕΛD

ΤΟΤΑΛΣ

∗ Εξπλανατιον φορ τηε τωο χολυmνσ υνδερ Πρεϖιουσ Αππλιχατιονσ: Τηε Τηρυ Dατε ισ ωηερε ψου ωιλλ πλαχε αλλ ινφορmατιον υντιλ τηε χοντραχτ ισ χοmπλετε υνλεσσ α ρελεασε ορ ρεδυχτιον οφ ρεταιναγε ισσυε χοm
ιντο πλαψ. Ιφ τηισ ηαππενσ, αλλ ινφορmατιον υπ το τηε δατε οφ τηε % χηανγε ιν ρεταιναγε ισ πλαχεδ ιν τηε Τηρυ Dατε χολυmν. Ινφορmατιον αφτερ τηατ δατε ισ πλαχεδ ιν τηε Σινχε Dατε χολυmν. Τηισ στατεσ
ωηατ ηασ ηαππενεδ σινχε τηε χηανγε ιν ρεταιναγε.
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Εξηιβιτ D
(Χοντινυεδ)

Dατε

Dεσχριπτιον

Στορεδ Ματεριαλσ Ρεχορδ

Συππλιερ

Ινϖοιχε
Νυmβερ

Α
Πρεϖιουσλψ
Ρεχειϖεδ

Β
Ρεχειϖεδ
Τηισ Περιοδ

Φορmυλα: Α + Β − Χ − D = Ε
Χ
D
Πρεϖιουσλψ
Ινσταλλεδ
Ινσταλλεδ
Τηισ Περιοδ

Ε
Βαλανχε Το
Ινσταλλ
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ΕΞΗΙΒΙΤ Ε: ΧΗΑΝΓΕ ΟΡDΕΡ
Αν ελεχτρονιχ δατα εντρψ φορm mαψ βε φουνδ ατ:
ηττπ://βχχσπ01/ΣιτεDιρεχτορψ/ΑΣD/Πυρχηασινγ/Φορmσ1/Φορmσ/Dεφαυλτ.ασπξ
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ΕΞΗΙΒΙΤ Φ: ΧΕΡΤΙΦΙΧΑΤΕ ΟΦ ΣΥΒΣΤΑΝΤΙΑΛ ΧΟΜΠΛΕΤΙΟΝ
ΟWΝΕΡ’Σ Προϕεχτ Νο.
ΠΡΟϑΕΧΤ:

Dεσιγν Προφεσσιοναλ’σ Προϕεχτ Νο. _____________

ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ
Χοντραχτ Φορ
Χοντραχτ Dατε

Τηισ Χερτιφιχατε οφ Συβσταντιαλ Χοmπλετιον αππλιεσ το αλλ Wορκ υνδερ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ ορ το τηε
φολλοωινγ σπεχιφιεδ παρτσ τηερεοφ:

Το
ΟWΝΕΡ
Ανδ
Το

Συβσταντιαλ Χοmπλετιον ισ τηε στατε ιν τηε προγρεσσ οφ τηε Wορκ ωηεν τηε Wορκ (ορ δεσιγνατεδ
πορτιον) ισ συφφιχιεντλψ χοmπλετε ιν αχχορδανχε ωιτη τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ σο τηατ τηε Οωνερ χαν
οχχυπψ ορ υτιλιζε τηε Wορκ φορ ιτσ ιντενδεδ υσε. Τηε Wορκ το ωηιχη τηισ Χερτιφιχατε αππλιεσ ηασ βεεν
ινσπεχτεδ βψ αυτηοριζεδ ρεπρεσεντατιϖεσ οφ ΟWΝΕΡ, ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ ΑΝD DΕΣΙΓΝ ΠΡΟΦΕΣΣΙΟΝΑΛ, ανδ
τηατ Wορκ ισ ηερεβψ δεχλαρεδ το βε συβσταντιαλλψ χοmπλετε ιν αχχορδανχε ωιτη τηε ρεθυιρεmεντσ οφ τηε
Χοντραχτ Dοχυmεντσ ον:

DΑΤΕ ΟΦ ΣΥΒΣΤΑΝΤΙΑΛ ΧΟΜΠΛΕΤΙΟΝ

Α τεντατιϖε λιστ οφ ιτεmσ το βε χοmπλετεδ ορ χορρεχτεδ ισ ατταχηεδ ηερετο. Τηισ λιστ mαψ νοτ βε αλλ−ινχλυσιϖε,
ανδ τηε φαιλυρε το ινχλυδε αν ιτεm ιν ιτ δοεσ νοτ αλτερ τηε ρεσπονσιβιλιτψ οφ ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ το χοmπλετε αλλ τηε
Wορκ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ. Τηε ιτεmσ ιν τηε τεντατιϖε λιστ σηαλλ βε χοmπλετεδ ορ
χορρεχτεδ βψ ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ ωιτηιν __________δαψσ οφ τηε αβοϖε δατε οφ Συβσταντιαλ Χοmπλετιον.

Τηε ρεσπονσιβιλιτιεσ βετωεεν ΟWΝΕΡ ανδ ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ φορ σεχυριτψ, οπερατιον, σαφετψ, mαιντενανχε,
ηεατ, υτιλιτιεσ, ινσυρανχε ανδ ωαρραντιεσ σηαλλ βε ασ φολλοωσ:
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ΡΕΣΠΟΝΣΙΒΙΛΙΤΙΕΣ:
ΟWΝΕΡ:

ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ

Τηε φολλοωινγ δοχυmεντσ αρε ατταχηεδ το ανδ mαδε α παρτ οφ τηισ Χερτιφιχατε:

Τηισ χερτιφιχατε δοεσ νοτ χονστιτυτε αν αχχεπτανχε οφ Wορκ νοτ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε Χοντραχτ
Dοχυmεντσ νορ ισ ιτ α ρελεασε οφ ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ’Σ οβλιγατιον το χοmπλετε τηε Wορκ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε
Χοντραχτ Dοχυmεντσ.
Εξεχυτεδ βψ Dεσιγν Προφεσσιοναλ ον

, 20

Dεσιγν Προφεσσιοναλ
Βψ:
Τψπε Ναmε ανδ Τιτλε
ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ αχχεπτσ τηισ Χερτιφιχατε οφ Συβσταντιαλ Χοmπλετιον ον
20

,

ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ
Βψ:
Τψπε Ναmε ανδ Τιτλε
ΟWΝΕΡ αχχεπτσ τηισ Χερτιφιχατε οφ Συβσταντιαλ Χοmπλετιον ον

, 20

ΟWΝΕΡ
Βψ:
Τψπε Ναmε ανδ Τιτλε
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ΕΞΗΙΒΙΤ Γ: ΦΙΝΑΛ ΠΑΨΜΕΝΤ ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ
Βιδ Νο.:
Προϕεχτ Νο.:
______ ΠΟ Νο.: ______
Dατε:
Χοντραχτορ: __________________________________________________________________________
Τηε φολλοωινγ ιτεmσ ηαϖε βεεν σεχυρεδ βψ τηε
______
φορ τηε Προϕεχτ κνοων ασ
ανδ ηαϖε βεεν ρεϖιεωεδ ανδ φουνδ το χοmπλψ ωιτη τηε ρεθυιρεmεντσ οφ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ.
Οριγιναλ Χοντραχτ Αmουντ:
Φιναλ Χοντραχτ Αmουντ:
Χοmmενχεmεντ Dατε:
Συβσταντιαλ Χοmπλετιον Τιmε ασ σετ φορτη ιν τηε Αγρεεmεντ:
___ Χαλενδαρ Dαψσ.
Αχτυαλ Dατε οφ Συβσταντιαλ Χοmπλετιον: _________.
Φιναλ Χοmπλετιον Τιmε ασ σετ φορτη ιν τηε Αγρεεmεντ:
__Χαλενδαρ Dαψσ.
Αχτυαλ Φιναλ Χοmπλετιον Dατε: ________.
ΨΕΣ
ΝΟ
_____
______
1.
Αλλ Πυνχη Λιστ ιτεmσ χοmπλετεδ ον
_____
______
2.
Wαρραντιεσ ανδ Γυαραντεεσ ασσιγνεδ το Οωνερ (ατταχη το τηισ φορm).
3.
Εφφεχτιϖε δατε οφ Γενεραλ ονε ψεαρ ωαρραντψ φροm Χοντραχτορ ισ:
_____
______
4.
2 χοπιεσ οφ Οπερατιον ανδ Μαιντενανχε mανυαλσ φορ εθυιπmεντ ανδ
_____
______
σψστεm συβmιττεδ (λιστ mανυαλσ ιν ατταχηmεντ το τηισ φορm).
_____
______
5.
Ασ−Βυιλτ δραωινγσ οβταινεδ ανδ δατεδ: _________
_____
______
6.
Οωνερ περσοννελ τραινεδ ον σψστεm ανδ εθυιπmεντ οπερατιον.
7.
Χερτιφιχατε οφ Οχχυπανχψ Νο.:
_____
ισσυεδ ον
(ατταχη το τηισ φορm).
_____
______
8.
Χερτιφιχατε οφ Συβσταντιαλ Χοmπλετιον ισσυεδ ον
9.
Φιναλ Παψmεντ Αππλιχατιον ανδ Αφφιδαϖιτσ ρεχειϖεδ φροm Χοντραχτορ ον:
_____
______
_____
______
10. Χονσεντ οφ Συρετψ ρεχειϖεδ ον
_____
______
11. Οπερατινγ Dεπαρτmεντ περσοννελ νοτιφιεδ Προϕεχτ ισ ιν οπερατινγ πηασε.
_____
______
12. Αλλ Σπαρε Παρτσ ορ Σπεχιαλ Τοολσ προϖιδεδ το Οωνερ:
_____

______

13.

_____

______

14.

Φινισηεδ Φλοορ Ελεϖατιον Χερτιφιχατε προϖιδεδ το Οωνερ:

Οτηερ:
_______________________________________________________
Ιφ ανψ οφ τηε αβοϖε ισ νοτ αππλιχαβλε, ινδιχατε βψ Ν/Α. Ιφ ΝΟ ισ χηεχκεδ φορ ανψ οφ τηε αβοϖε, ατταχη
εξπλανατιον.
Αχκνοωλεδγmεντσ:
Βψ Χοντραχτορ:
(Χοmπανψ Ναmε)
(Σιγνατυρε)
(Τψπεδ Ναmε & Τιτλε)

Βψ Dεσιγν
Προφεσσιοναλ:
Βψ Οωνερ:

(Φιρm Ναmε)
(Σιγνατυρε)
(Τψπεδ Ναmε & Τιτλε)
(Dεπαρτmεντ Ναmε)
(Σιγνατυρε)
(Ναmε & Τιτλε)
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ΕΞΗΙΒΙΤ Η: ΓΕΝΕΡΑΛ ΤΕΡΜΣ ΑΝD ΧΟΝDΙΤΙΟΝΣ
1.

ΙΝΤΕΝΤ ΟΦ ΧΟΝΤΡΑΧΤ DΟΧΥΜΕΝΤΣ.

1.1
Ιτ ισ τηε ιντεντ οφ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ το δεσχριβε α φυνχτιοναλλψ χοmπλετε Προϕεχτ (ορ
πορτιον τηερεοφ) το βε χονστρυχτεδ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ. Ανψ ωορκ, mατεριαλσ
ορ εθυιπmεντ τηατ mαψ ρεασοναβλψ βε ινφερρεδ φροm τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ ασ βεινγ ρεθυιρεδ το
προδυχε τηε ιντενδεδ ρεσυλτ σηαλλ βε συππλιεδ ωηετηερ ορ νοτ σπεχιφιχαλλψ χαλλεδ φορ. Wηεν ωορδσ
ωηιχη ηαϖε α ωελλ−κνοων τεχηνιχαλ ορ τραδε mεανινγ αρε υσεδ το δεσχριβε ωορκ, mατεριαλσ ορ
εθυιπmεντ, συχη ωορδσ σηαλλ βε ιντερπρετεδ ιν αχχορδανχε ωιτη τηατ mεανινγ. Ρεφερενχε το στανδαρδ
σπεχιφιχατιονσ, mανυαλσ ορ χοδεσ οφ ανψ τεχηνιχαλ σοχιετψ, οργανιζατιον ορ ασσοχιατιον ορ το τηε λαωσ
ορ ρεγυλατιονσ οφ ανψ γοϖερνmενταλ αυτηοριτψ ηαϖινγ ϕυρισδιχτιον οϖερ τηε Προϕεχτ, ωηετηερ συχη
ρεφερενχε βε σπεχιφιχ ορ βψ ιmπλιχατιον, σηαλλ mεαν τηε λατεστ στανδαρδ σπεχιφιχατιον, mανυαλ, χοδε,
λαω ορ ρεγυλατιον ιν εφφεχτ ατ τηε τιmε τηε Wορκ ισ περφορmεδ, εξχεπτ ασ mαψ βε οτηερωισε σπεχιφιχαλλψ
στατεδ ηερειν.
1.2
Ιφ βεφορε ορ δυρινγ τηε περφορmανχε οφ τηε Wορκ Χοντραχτορ δισχοϖερσ α χονφλιχτ, ερρορ ορ
δισχρεπανχψ ιν τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ, Χοντραχτορ ιmmεδιατελψ σηαλλ ρεπορτ σαmε το τηε Προϕεχτ
Μαναγερ ιν ωριτινγ ανδ βεφορε προχεεδινγ ωιτη τηε Wορκ αφφεχτεδ τηερεβψ σηαλλ οβταιν α ωριττεν
ιντερπρετατιον ορ χλαριφιχατιον φροm τηε Προϕεχτ Μαναγερ; σαιδ ιντερπρετατιον ορ χλαριφιχατιον φροm τηε
Προϕεχτ Μαναγερ mαψ ρεθυιρε Χοντραχτορ το χονσυλτ διρεχτλψ ωιτη Dεσιγν Προφεσσιοναλ ορ σοmε οτηερ
τηιρδ παρτψ, ασ διρεχτεδ βψ Προϕεχτ Μαναγερ. Χοντραχτορ σηαλλ τακε φιελδ mεασυρεmεντσ ανδ ϖεριφψ φιελδ
χονδιτιονσ ανδ σηαλλ χαρεφυλλψ χοmπαρε συχη φιελδ mεασυρεmεντσ ανδ χονδιτιονσ ανδ οτηερ
ινφορmατιον κνοων το Χοντραχτορ ωιτη τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ βεφορε χοmmενχινγ ανψ πορτιον οφ τηε
Wορκ.
1.3
Dραωινγσ αρε ιντενδεδ το σηοω γενεραλ αρρανγεmεντσ, δεσιγν ανδ εξτεντ οφ Wορκ ανδ αρε
νοτ ιντενδεδ το σερϖε ασ σηοπ δραωινγσ. Σπεχιφιχατιονσ αρε σεπαρατεδ ιντο διϖισιονσ φορ χονϖενιενχε
οφ ρεφερενχε ονλψ ανδ σηαλλ νοτ βε ιντερπρετεδ ασ εσταβλισηινγ διϖισιονσ φορ τηε Wορκ, τραδεσ,
συβχοντραχτσ, ορ εξτεντ οφ ανψ παρτ οφ τηε Wορκ. Ιν τηε εϖεντ οφ α δισχρεπανχψ βετωεεν ορ αmονγ τηε
δραωινγσ, σπεχιφιχατιονσ ορ οτηερ Χοντραχτ Dοχυmεντ προϖισιονσ, Χοντραχτορ σηαλλ βε ρεθυιρεδ το
χοmπλψ ωιτη τηε προϖισιον ωηιχη ισ τηε mορε ρεστριχτιϖε ορ στρινγεντ ρεθυιρεmεντ υπον τηε Χοντραχτορ,
ασ δετερmινεδ βψ τηε Προϕεχτ Μαναγερ. Υνλεσσ οτηερωισε σπεχιφιχαλλψ mεντιονεδ, αλλ ανχηορσ, βολτσ,
σχρεωσ, φιττινγσ, φιλλερσ, ηαρδωαρε, αχχεσσοριεσ, τριm ανδ οτηερ παρτσ ρεθυιρεδ ιν χοννεχτιον ωιτη ανψ
πορτιον οφ τηε Wορκ το mακε α χοmπλετε, σερϖιχεαβλε, φινισηεδ ανδ φιρστ θυαλιτψ ινσταλλατιον σηαλλ βε
φυρνισηεδ ανδ ινσταλλεδ ασ παρτ οφ τηε Wορκ, ωηετηερ ορ νοτ χαλλεδ φορ βψ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ.
2.

ΙΝςΕΣΤΙΓΑΤΙΟΝ ΑΝD ΥΤΙΛΙΤΙΕΣ.

2.1
Συβϕεχτ το Σεχτιον 2.3 βελοω, Χοντραχτορ σηαλλ ηαϖε τηε σολε ρεσπονσιβιλιτψ οφ σατισφψινγ ιτσελφ
χονχερνινγ τηε νατυρε ανδ λοχατιον οφ τηε Wορκ ανδ τηε γενεραλ ανδ λοχαλ χονδιτιονσ, ανδ παρτιχυλαρλψ,
βυτ ωιτηουτ λιmιτατιον, ωιτη ρεσπεχτ το τηε φολλοωινγ: τηοσε αφφεχτινγ τρανσπορτατιον, αχχεσσ, δισποσαλ,
ηανδλινγ ανδ στοραγε οφ mατεριαλσ; αϖαιλαβιλιτψ ανδ θυαλιτψ οφ λαβορ; ωατερ ανδ ελεχτριχ ποωερ;
αϖαιλαβιλιτψ ανδ χονδιτιον οφ ροαδσ; ωορκ αρεα; λιϖινγ φαχιλιτιεσ; χλιmατιχ χονδιτιονσ ανδ σεασονσ;
πηψσιχαλ χονδιτιονσ ατ τηε ωορκ−σιτε ανδ τηε προϕεχτ αρεα ασ α ωηολε; τοπογραπηψ ανδ γρουνδ συρφαχε
χονδιτιονσ; νατυρε ανδ θυαντιτψ οφ τηε συρφαχε mατεριαλσ το βε ενχουντερεδ; συβσυρφαχε χονδιτιονσ;
εθυιπmεντ ανδ φαχιλιτιεσ νεεδεδ πρελιmιναρψ το ανδ δυρινγ περφορmανχε οφ τηε Wορκ; ανδ αλλ οτηερ
χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη συχη περφορmανχε. Τηε φαιλυρε οφ Χοντραχτορ το αχθυαιντ ιτσελφ ωιτη ανψ
αππλιχαβλε χονδιτιονσ σηαλλ νοτ ρελιεϖε Χοντραχτορ φροm ανψ οφ ιτσ ρεσπονσιβιλιτιεσ το περφορm υνδερ τηε
Χοντραχτ Dοχυmεντσ, νορ σηαλλ ιτ βε χονσιδερεδ τηε βασισ φορ ανψ χλαιm φορ αδδιτιοναλ τιmε ορ
χοmπενσατιον.
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2.2
Χοντραχτορ σηαλλ λοχατε αλλ εξιστινγ ροαδωαψσ, ραιλωαψσ, δραιναγε φαχιλιτιεσ ανδ υτιλιτψ σερϖιχεσ
αβοϖε, υπον, ορ υνδερ τηε Προϕεχτ σιτε, σαιδ ροαδωαψσ, ραιλωαψσ, δραιναγε φαχιλιτιεσ ανδ υτιλιτιεσ βεινγ
ρεφερρεδ το ιν τηισ Συβ−Σεχτιον 2.2 ασ τηε ∀Υτιλιτιεσ∀. Χοντραχτορ σηαλλ χονταχτ τηε οωνερσ οφ αλλ Υτιλιτιεσ
το δετερmινε τηε νεχεσσιτψ φορ ρελοχατινγ ορ τεmποραριλψ ιντερρυπτινγ ανψ Υτιλιτιεσ δυρινγ τηε
χονστρυχτιον οφ τηε Προϕεχτ. Χοντραχτορ σηαλλ σχηεδυλε ανδ χοορδινατε ιτσ Wορκ αρουνδ ανψ συχη
ρελοχατιον ορ τεmποραρψ σερϖιχε ιντερρυπτιον. Χοντραχτορ σηαλλ βε ρεσπονσιβλε φορ προπερλψ σηορινγ,
συππορτινγ ανδ προτεχτινγ αλλ Υτιλιτιεσ ατ αλλ τιmεσ δυρινγ τηε χουρσε οφ τηε Wορκ. Τηε Χοντραχτορ ισ
ρεσπονσιβλε φορ χοορδινατινγ αλλ οτηερ υτιλιτψ ωορκ σο ασ το νοτ ιντερφερε ωιτη τηε προσεχυτιον οφ τηε
Wορκ (εξχεπτ τηοσε υτιλιτιεσ το βε χοορδινατεδ βψ τηε Οωνερ ασ mαψ βε εξπρεσσλψ δεσχριβεδ
ελσεωηερε ιν τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ).
2.3
Νοτωιτηστανδινγ ανψτηινγ ιν τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ το τηε χοντραρψ, ιφ χονδιτιονσ αρε
ενχουντερεδ ατ τηε Προϕεχτ σιτε ωηιχη αρε (ι) συβσυρφαχε ορ οτηερωισε χονχεαλεδ πηψσιχαλ χονδιτιονσ
ωηιχη διφφερ mατεριαλλψ φροm τηοσε ινδιχατεδ ιν τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ ορ (ιι) υνκνοων πηψσιχαλ
χονδιτιονσ οφ αν υνυσυαλ νατυρε, ωηιχη διφφερ mατεριαλλψ φροm τηοσε ορδιναριλψ φουνδ το εξιστ ανδ
γενεραλλψ ρεχογνιζεδ ασ ινηερεντ ιν χονστρυχτιον αχτιϖιτιεσ οφ τηε χηαραχτερ προϖιδεδ φορ ιν τηε
Χοντραχτ Dοχυmεντσ, ανδ ωηιχη ρεασοναβλψ σηουλδ νοτ ηαϖε βεεν δισχοϖερεδ βψ Χοντραχτορ ασ παρτ
οφ ιτσ σχοπε οφ σιτε ινϖεστιγατιϖε σερϖιχεσ ρεθυιρεδ πυρσυαντ το τηε τερmσ οφ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ,
τηεν Χοντραχτορ σηαλλ προϖιδε Οωνερ ωιτη προmπτ ωριττεν νοτιχε τηερεοφ βεφορε χονδιτιονσ αρε
διστυρβεδ ανδ ιν νο εϖεντ λατερ τηαν τηρεε (3) χαλενδαρ δαψσ αφτερ φιρστ οβσερϖανχε οφ συχη χονδιτιονσ.
Οωνερ ανδ Dεσιγν Προφεσσιοναλ σηαλλ προmπτλψ ινϖεστιγατε συχη χονδιτιονσ ανδ, ιφ τηεψ διφφερ
mατεριαλλψ ανδ χαυσε αν ινχρεασε ορ δεχρεασε ιν Χοντραχτορ’σ χοστ οφ, ορ τιmε ρεθυιρεδ φορ,
περφορmανχε οφ ανψ παρτ οφ τηε Wορκ, Οωνερ ωιλλ αχκνοωλεδγε ανδ αγρεε το αν εθυιταβλε αδϕυστmεντ
το Χοντραχτορ’σ χοmπενσατιον ορ τιmε φορ περφορmανχε, ορ βοτη, φορ συχη Wορκ. Ιφ Οωνερ δετερmινεσ
τηατ τηε χονδιτιονσ ατ τηε σιτε αρε νοτ mατεριαλλψ διφφερεντ φροm τηοσε ινδιχατεδ ιν τηε Χοντραχτ
Dοχυmεντσ ορ νοτ οφ αν υνυσυαλ νατυρε ορ σηουλδ ηαϖε βεεν δισχοϖερεδ βψ Χοντραχτορ ασ παρτ οφ ιτσ
ινϖεστιγατιϖε σερϖιχεσ, ανδ τηατ νο χηανγε ιν τηε τερmσ οφ τηε Αγρεεmεντ ισ ϕυστιφιεδ, Οωνερ σηαλλ σο
νοτιφψ Χοντραχτορ ιν ωριτινγ, στατινγ ιτσ ρεασονσ. Χλαιmσ βψ Χοντραχτορ ιν οπποσιτιον το συχη
δετερmινατιον βψ Οωνερ mυστ βε mαδε ωιτηιν σεϖεν (7) χαλενδαρ δαψσ αφτερ Χοντραχτορ’σ ρεχειπτ οφ
Οωνερ’σ ωριττεν δετερmινατιον νοτιχε. Ιφ Οωνερ ανδ Χοντραχτορ χαννοτ αγρεε ον αν αδϕυστmεντ το
Χοντραχτορ’σ χοστ ορ τιmε οφ περφορmανχε, τηε δισπυτε ρεσολυτιον προχεδυρε σετ φορτη ιν τηε Χοντραχτ
Dοχυmεντσ σηαλλ βε χοmπλιεδ ωιτη βψ τηε παρτιεσ.
3.

ΣΧΗΕDΥΛΕ.

3.1
Τηε Χοντραχτορ, ωιτηιν τεν (10) χαλενδαρ δαψσ αφτερ ρεχειπτ οφ τηε Νοτιχε οφ Αωαρδ, σηαλλ
πρεπαρε ανδ συβmιτ το Προϕεχτ Μαναγερ, φορ τηειρ ρεϖιεω ανδ αππροϖαλ, α προγρεσσ σχηεδυλε φορ τηε
Προϕεχτ (ηερειν ∀Προγρεσσ Σχηεδυλε∀). Τηε Προγρεσσ Σχηεδυλε σηαλλ ρελατε το αλλ Wορκ ρεθυιρεδ βψ
τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ, ανδ σηαλλ υτιλιζε τηε Χριτιχαλ Πατη mετηοδ οφ σχηεδυλινγ ανδ σηαλλ προϖιδε
φορ εξπεδιτιουσ ανδ πραχτιχαβλε εξεχυτιον οφ τηε Wορκ ωιτηιν τηε Χοντραχτ Τιmε. Τηε Προγρεσσ
Σχηεδυλε σηαλλ ινδιχατε τηε δατεσ φορ σταρτινγ ανδ χοmπλετινγ τηε ϖαριουσ σταγεσ οφ τηε Wορκ.
3.2
Τηε Προγρεσσ Σχηεδυλε σηαλλ βε υπδατεδ mοντηλψ βψ τηε Χοντραχτορ. Αλλ mοντηλψ υπδατεσ το
τηε Προγρεσσ Σχηεδυλε σηαλλ βε συβϕεχτ το τηε Προϕεχτ Μαναγερ∋σ ρεϖιεω ανδ αππροϖαλ. Χοντραχτορ
σηαλλ συβmιτ τηε υπδατεσ το τηε Προγρεσσ Σχηεδυλε ωιτη ιτσ mοντηλψ Αππλιχατιονσ φορ Παψmεντ νοτεδ
βελοω. Τηε Προϕεχτ Μαναγερ∋σ ρεϖιεω ανδ αππροϖαλ οφ τηε συβmιττεδ Προγρεσσ Σχηεδυλε υπδατεσ
σηαλλ βε α χονδιτιον πρεχεδεντ το τηε Οωνερ∋σ οβλιγατιον το παψ Χοντραχτορ.
3.3
Αλλ ωορκ υνδερ τηισ Αγρεεmεντ σηαλλ βε περφορmεδ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε ρεθυιρεmεντσ οφ αλλ
Χολλιερ Χουντψ Νοισε Ορδινανχεσ τηεν ιν εφφεχτ. Υνλεσσ οτηερωισε σπεχιφιεδ, ωορκ ωιλλ γενεραλλψ βε
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λιmιτεδ το τηε ηουρσ οφ 7 α.m. το 7 π.m., Μονδαψ τηρουγη Σατυρδαψ. Νο ωορκ σηαλλ βε περφορmεδ
ουτσιδε τηε σπεχιφιεδ ηουρσ ωιτηουτ τηε πριορ αππροϖαλ οφ τηε Προϕεχτ Μαναγερ.
4.

ΠΡΟΓΡΕΣΣ ΠΑΨΜΕΝΤΣ.

4.1
Πριορ το συβmιττινγ ιτσ φιρστ mοντηλψ Αππλιχατιον φορ Παψmεντ, Χοντραχτορ σηαλλ συβmιτ το Προϕεχτ
Μαναγερ, φορ τηειρ ρεϖιεω ανδ αππροϖαλ, α σχηεδυλε οφ ϖαλυεσ βασεδ υπον τηε Χοντραχτ Πριχε, λιστινγ
τηε mαϕορ ελεmεντσ οφ τηε Wορκ ανδ τηε δολλαρ ϖαλυε φορ εαχη ελεmεντ. Αφτερ ιτσ αππροϖαλ βψ τηε
Προϕεχτ Μαναγερ, τηισ σχηεδυλε οφ ϖαλυεσ σηαλλ βε υσεδ ασ τηε βασισ φορ τηε Χοντραχτορ∋σ mοντηλψ
Αππλιχατιονσ φορ Παψmεντ. Τηισ σχηεδυλε σηαλλ βε υπδατεδ ανδ συβmιττεδ εαχη mοντη αλονγ ωιτη α
χοmπλετεδ χοπψ οφ τηε Αππλιχατιον φορ Παψmεντ φορm σιγνεδ βψ τηε Χοντραχτορ∋σ αυτηοριζεδ
ρεπρεσεντατιϖε ανδ ατταχηεδ το τηε Αγρεεmεντ ασ Εξηιβιτ D.
4.2
Πριορ το συβmιττινγ ιτσ φιρστ mοντηλψ Αππλιχατιον φορ Παψmεντ, Χοντραχτορ σηαλλ προϖιδε το τηε
Προϕεχτ Μαναγερ τηε λιστ οφ ιτσ Συβχοντραχτορσ ανδ mατεριαλmεν συβmιττεδ ωιτη ιτσ Βιδ σηοωινγ τηε
ωορκ ανδ mατεριαλσ ινϖολϖεδ ανδ τηε δολλαρ αmουντ οφ εαχη συβχοντραχτ ανδ πυρχηασε ορδερ.
Χοντραχτορ αχκνοωλεδγεσ ανδ αγρεεσ τηατ ανψ mοδιφιχατιονσ το τηε λιστ οφ Συβχοντραχτορσ συβmιττεδ
ωιτη Χοντραχτορ’σ Βιδ ανδ ανψ συβσεθυεντλψ ιδεντιφιεδ Συβχοντραχτορσ αρε συβϕεχτ το Οωνερ’σ πριορ
ωριττεν αππροϖαλ. Τηε φιρστ Αππλιχατιον φορ Παψmεντ σηαλλ βε συβmιττεδ νο εαρλιερ τηαν τηιρτψ (30) δαψσ
αφτερ τηε Χοmmενχεmεντ Dατε. Νοτωιτηστανδινγ ανψτηινγ ηερειν το τηε χοντραρψ, ιφ αππροϖεδ βψ
Οωνερ ιν ιτσ σολε δισχρετιον, Χοντραχτορ mαψ συβmιτ ιτσ ινϖοιχε φορ ανψ ρεθυιρεδ Παψmεντ ανδ
Περφορmανχε Βονδσ πριορ το τηε φιρστ Αππλιχατιον οφ Παψmεντ προϖιδεδ τηατ Χοντραχτορ ηασ φυρνισηεδ
Οωνερ χερτιφιεδ χοπιεσ οφ τηε ρεχειπτσ εϖιδενχινγ τηε πρεmιυm παιδ βψ Χοντραχτορ φορ τηε βονδσ.
4.3
Υνλεσσ εξπρεσσλψ αππροϖεδ βψ Οωνερ ιν αδϖανχε ανδ ιν ωριτινγ, σαιδ αππροϖαλ ατ Οωνερ’σ
σολε δισχρετιον, Οωνερ ισ νοτ ρεθυιρεδ το mακε ανψ παψmεντ φορ mατεριαλσ ορ εθυιπmεντ τηατ ηαϖε νοτ
βεεν ινχορπορατεδ ιντο τηε Προϕεχτ. Ιφ παψmεντ ισ ρεθυεστεδ ον τηε βασισ οφ mατεριαλσ ανδ εθυιπmεντ
νοτ ινχορπορατεδ ιντο τηε Προϕεχτ, βυτ δελιϖερεδ ανδ συιταβλψ στορεδ ατ τηε σιτε ορ ατ ανοτηερ λοχατιον,
ανδ συχη παψmεντ ανδ στοραγε ηαϖε βεεν αγρεεδ το βψ Οωνερ ιν ωριτινγ, τηε Αππλιχατιον φορ Παψmεντ
αλσο σηαλλ βε αχχοmπανιεδ βψ α βιλλ οφ σαλε, ινϖοιχε ορ οτηερ δοχυmεντατιον ωαρραντινγ τηατ τηε Οωνερ
ηασ ρεχειϖεδ τηε mατεριαλσ ανδ εθυιπmεντ φρεε ανδ χλεαρ οφ αλλ λιενσ, χηαργεσ, σεχυριτψ ιντερεστσ ανδ
ενχυmβρανχεσ, τογετηερ ωιτη εϖιδενχε τηατ τηε mατεριαλσ ανδ εθυιπmεντ αρε χοϖερεδ βψ αππροπριατε
προπερτψ ινσυρανχε ανδ οτηερ αρρανγεmεντσ το προτεχτ Οωνερ∋σ ιντερεστ τηερειν, αλλ οφ ωηιχη σηαλλ βε
συβϕεχτ το τηε Οωνερ∋σ σατισφαχτιον. Τηερεαφτερ, ωιτη εαχη Αππλιχατιον φορ Παψmεντ, Χοντραχτορ αλσο
σηαλλ χοmπλετε ανδ συβmιτ το Οωνερ ασ παρτ οφ ιτσ Αππλιχατιον φορ Παψmεντ, τηε Στορεδ Ματεριαλσ
Ρεχορδ ατταχηεδ ηερετο ανδ mαδε α παρτ ηερεοφ ασ Εξηιβιτ D.
4.4
Χοντραχτορ σηαλλ συβmιτ ιτσ mοντηλψ Αππλιχατιον φορ Παψmεντ το τηε Προϕεχτ Μαναγερ ορ ηισ ορ
ηερ δεσιγνεε, ασ διρεχτεδ βψ Οωνερ (ωηιχη δεσιγνεε mαψ ινχλυδε τηε Dεσιγν Προφεσσιοναλ). Αφτερ
τηε δατε οφ εαχη Αππλιχατιον φορ Παψmεντ ισ σταmπεδ ασ ρεχειϖεδ ανδ ωιτηιν τηε τιmεφραmεσ σετ φορτη
ιν Σεχτιον 218.735 Φ.Σ., τηε Προϕεχτ Μαναγερ, ορ Dεσιγν Προφεσσιοναλ, σηαλλ ειτηερ: (1) Ινδιχατε ιτσ
αππροϖαλ οφ τηε ρεθυεστεδ παψmεντ; (2) ινδιχατε ιτσ αππροϖαλ οφ ονλψ α πορτιον οφ τηε ρεθυεστεδ
παψmεντ, στατινγ ιν ωριτινγ ιτσ ρεασονσ τηερεφορε; ορ (3) ρετυρν τηε Αππλιχατιον φορ Παψmεντ το τηε
Χοντραχτορ ινδιχατινγ, ιν ωριτινγ, τηε ρεασον φορ ρεφυσινγ το αππροϖε παψmεντ. Παψmεντσ οφ προπερ
ινϖοιχεσ ιν τηε αmουντσ αππροϖεδ σηαλλ βε προχεσσεδ ανδ παιδ ιν αχχορδανχε ωιτη Σεχτιον 218.735,
Φ.Σ. ανδ τηε αδmινιστρατιϖε προχεδυρεσ εσταβλισηεδ βψ τηε Χουντψ∋σ Προχυρεmεντ Σερϖιχεσ Dιϖισιον
ανδ τηε Χλερκ οφ Χουρτ’σ Φινανχε Dεπαρτmεντ ρεσπεχτιϖελψ.
4.5
Ιν τηε εϖεντ οφ α τοταλ δενιαλ βψ Οωνερ ανδ ρετυρν οφ τηε Αππλιχατιον φορ Παψmεντ βψ τηε Προϕεχτ
Μαναγερ, τηε Χοντραχτορ mαψ mακε τηε νεχεσσαρψ χορρεχτιονσ ανδ ρε−συβmιτ τηε Αππλιχατιον φορ
Παψmεντ. Τηε Οωνερ σηαλλ, ωιτηιν τεν (10) βυσινεσσ δαψσ αφτερ τηε Αππλιχατιον φορ Παψmεντ ισ
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σταmπεδ ανδ ρεχειϖεδ ανδ αφτερ Προϕεχτ Μαναγερ αππροϖαλ οφ αν Αππλιχατιον φορ Παψmεντ, παψ τηε
Χοντραχτορ τηε αmουντσ σο αππροϖεδ.
4.6
Οωνερ σηαλλ ρεταιν τεν περχεντ (10%) οφ τηε γροσσ αmουντ οφ εαχη mοντηλψ παψmεντ ρεθυεστ
ορ τεν περχεντ (10%) οφ τηε πορτιον τηερεοφ αππροϖεδ βψ τηε Προϕεχτ Μαναγερ φορ παψmεντ, ωηιχηεϖερ
ισ λεσσ. Συχη συm σηαλλ βε αχχυmυλατεδ ανδ νοτ ρελεασεδ το Χοντραχτορ υντιλ φιναλ παψmεντ ισ δυε
υνλεσσ οτηερωισε αγρεεδ το βψ τηε Οωνερ ιν αχχορδανχε ωιτη Φλοριδα Στατυτε 255.078. Τηε Προϕεχτ
Μαναγερ σηαλλ ηαϖε τηε δισχρετιον το εσταβλιση, ιν ωριτινγ, α σχηεδυλε το περιοδιχαλλψ ρεδυχε τηε
περχενταγε οφ χυmυλατιϖε ρεταιναγε ηελδ τηρουγηουτ τηε χουρσε οφ τηε Προϕεχτ σχηεδυλε. Οωνερ σηαλλ
ρεδυχε τηε αmουντ οφ τηε ρεταιναγε ωιτηηελδ ον εαχη παψmεντ ρεθυεστ συβσεθυεντ το φιφτψ περχεντ
(50%) χοmπλετιον συβϕεχτ το τηε γυιδελινεσ σετ φορτη ιν Φλοριδα Στατυτε 255.078 ανδ ασ σετ φορτη ιν τηε
Οωνερ’σ προχυρεmεντ ορδινανχε ανδ πολιχιεσ.
4.7
Μοντηλψ παψmεντσ το Χοντραχτορ σηαλλ ιν νο ωαψ ιmπλψ αππροϖαλ ορ αχχεπτανχε οφ Χοντραχτορ∋σ
Wορκ.
4.8
Εαχη Αππλιχατιον φορ Παψmεντ, συβσεθυεντ το τηε φιρστ παψ αππλιχατιον, σηαλλ βε αχχοmπανιεδ
βψ α Ρελεασε ανδ Αφφιδαϖιτ, ιν τηε φορm ατταχηεδ ασ Εξηιβιτ Χ, αχκνοωλεδγινγ Χοντραχτορ’σ ρεχειπτ οφ
παψmεντ ιν φυλλ φορ αλλ mατεριαλσ, λαβορ, εθυιπmεντ ανδ οτηερ βιλλσ τηατ αρε τηεν δυε ανδ παψαβλε βψ
Οωνερ ωιτη ρεσπεχτ το τηε χυρρεντ Αππλιχατιον φορ Παψmεντ. Φυρτηερ, το τηε εξτεντ διρεχτεδ βψ Οωνερ
ανδ ιν Οωνερ’σ σολε δισχρετιον, Χοντραχτορ σηαλλ αλσο συβmιτ α Ρελεασε ανδ Αφφιδαϖιτ φροm εαχη
Συβχοντραχτορ, συβ−συβχοντραχτορ, ορ συππλιερ ιν τηε φορm ατταχηεδ ασ Εξηιβιτ Χ αχκνοωλεδγινγ τηατ
εαχη Συβχοντραχτορ, συβ−συβχοντραχτορ ορ συππλιερ ηασ βεεν παιδ ιν φυλλ τηρουγη τηε πρεϖιουσ mοντη’σ
Αππλιχατιον φορ Παψmεντ. Τηε Οωνερ σηαλλ νοτ βε ρεθυιρεδ το mακε παψmεντ υντιλ ανδ υνλεσσ τηεσε
αφφιδαϖιτσ αρε φυρνισηεδ βψ Χοντραχτορ.
4.9
Χοντραχτορ αγρεεσ ανδ υνδερστανδσ τηατ φυνδινγ λιmιτατιονσ εξιστ ανδ τηατ τηε εξπενδιτυρε οφ
φυνδσ mυστ βε σπρεαδ οϖερ τηε δυρατιον οφ τηε Προϕεχτ ατ ρεγυλαρ ιντερϖαλσ βασεδ ον τηε Χοντραχτ
Αmουντ ανδ Προγρεσσ Σχηεδυλε. Αχχορδινγλψ, πριορ το συβmιττινγ ιτσ φιρστ mοντηλψ Αππλιχατιον φορ
Παψmεντ, Χοντραχτορ σηαλλ πρεπαρε ανδ συβmιτ φορ Προϕεχτ Μαναγερ∋σ ρεϖιεω ανδ αππροϖαλ, α δεταιλεδ
Προϕεχτ Φυνδινγ Σχηεδυλε, ωηιχη σηαλλ βε υπδατεδ ασ νεχεσσαρψ ανδ αππροϖεδ βψ Οωνερ το ρεφλεχτ
αππροϖεδ αδϕυστmεντσ το τηε Χοντραχτ Αmουντ ανδ Χοντραχτ Τιmε. Νο ϖολυνταρψ αχχελερατιον ορ εαρλψ
χοmπλετιον οφ τηε Wορκ σηαλλ mοδιφψ τηε τιmε οφ παψmεντσ το Χοντραχτορ ασ σετ φορτη ιν τηε αππροϖεδ
Προϕεχτ Φυνδινγ Σχηεδυλε.
4.10 Νοτωιτηστανδινγ ανψτηινγ ιν τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ το τηε χοντραρψ, Χοντραχτορ
αχκνοωλεδγεσ ανδ αγρεεσ τηατ ιν τηε εϖεντ οφ α δισπυτε χονχερνινγ παψmεντσ φορ Wορκ περφορmεδ
υνδερ τηισ Αγρεεmεντ, Χοντραχτορ σηαλλ χοντινυε το περφορm τηε Wορκ ρεθυιρεδ οφ ιτ υνδερ τηισ
Αγρεεmεντ πενδινγ ρεσολυτιον οφ τηε δισπυτε προϖιδεδ τηατ Οωνερ χοντινυεσ το παψ Χοντραχτορ αλλ
αmουντσ τηατ Οωνερ δοεσ νοτ δισπυτε αρε δυε ανδ παψαβλε.
4.11 Παψmεντσ ωιλλ βε mαδε φορ σερϖιχεσ φυρνισηεδ, δελιϖερεδ, ανδ αχχεπτεδ, υπον ρεχειπτ ανδ
αππροϖαλ οφ ινϖοιχεσ συβmιττεδ ον τηε δατε οφ σερϖιχεσ ορ ωιτηιν σιξ (6) mοντησ αφτερ χοmπλετιον οφ
χοντραχτ. Ανψ υντιmελψ συβmισσιον οφ ινϖοιχεσ βεψονδ τηε σπεχιφιεδ δεαδλινε περιοδ ισ συβϕεχτ το νον−
παψmεντ υνδερ τηε λεγαλ δοχτρινε οφ “λαχηεσ” ασ υντιmελψ συβmιττεδ. Τιmε σηαλλ βε δεεmεδ οφ τηε
εσσενχε ωιτη ρεσπεχτ το τηε τιmελψ συβmισσιον οφ ινϖοιχεσ υνδερ τηισ αγρεεmεντ.
4.12 Τηε Χουντψ mαψ, ατ ιτσ δισχρετιον, υσε ςΙΣΑ/ΜΑΣΤΕΡ χαρδ χρεδιτ νετωορκ ασ α παψmεντ
ϖεηιχλε φορ γοοδσ ανδ/ορ σερϖιχεσ πυρχηασεδ ασ α παρτ οφ τηισ χοντραχτ. Τηε Χουντψ mαψ νοτ αχχεπτ
ανψ αδδιτιοναλ συρχηαργεσ (χρεδιτ χαρδ τρανσαχτιον φεεσ) ασ α ρεσυλτ οφ υσινγ τηε Χουντψ’σ χρεδιτ χαρδ
φορ τρανσαχτιονσ ρελατινγ το τηισ σολιχιτατιον
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5.

ΠΑΨΜΕΝΤΣ WΙΤΗΗΕΛD.

5.1
Τηε Προϕεχτ Μαναγερ mαψ δεχλινε το αππροϖε ανψ Αππλιχατιον φορ Παψmεντ, ορ πορτιονσ
τηερεοφ, βεχαυσε οφ συβσεθυεντλψ δισχοϖερεδ εϖιδενχε ορ συβσεθυεντ ινσπεχτιονσ τηατ ρεϖεαλ νον−
χοmπλιανχε ωιτη τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ. Τηε Προϕεχτ Μαναγερ mαψ νυλλιφψ τηε ωηολε ορ ανψ παρτ οφ
ανψ αππροϖαλ φορ παψmεντ πρεϖιουσλψ ισσυεδ ανδ Οωνερ mαψ ωιτηηολδ ανψ παψmεντσ οτηερωισε δυε
Χοντραχτορ υνδερ τηισ Αγρεεmεντ ορ ανψ οτηερ αγρεεmεντ βετωεεν Οωνερ ανδ Χοντραχτορ, το συχη
εξτεντ ασ mαψ βε νεχεσσαρψ ιν τηε Οωνερ∋σ οπινιον το προτεχτ ιτ φροm λοσσ βεχαυσε οφ:
(α) Dεφεχτιϖε Wορκ νοτ ρεmεδιεδ; (β) τηιρδ παρτψ χλαιmσ φιλεδ ορ ρεασοναβλε εϖιδενχε ινδιχατινγ
προβαβλε φιλινγ οφ συχη χλαιmσ; (χ) φαιλυρε οφ Χοντραχτορ το mακε παψmεντ προπερλψ το συβχοντραχτορσ
ορ φορ λαβορ, mατεριαλσ ορ εθυιπmεντ; (δ) ρεασοναβλε δουβτ τηατ τηε Wορκ χαν βε χοmπλετεδ φορ τηε
υνπαιδ βαλανχε οφ τηε Χοντραχτ Αmουντ; (ε) ρεασοναβλε ινδιχατιον τηατ τηε Wορκ ωιλλ νοτ βε χοmπλετεδ
ωιτηιν τηε Χοντραχτ Τιmε; (φ) υνσατισφαχτορψ προσεχυτιον οφ τηε Wορκ βψ τηε Χοντραχτορ; ορ (γ) ανψ
οτηερ mατεριαλ βρεαχη οφ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ βψ Χοντραχτορ.
5.2
Ιφ ανψ χονδιτιονσ δεσχριβεδ ιν 5.1. αρε νοτ ρεmεδιεδ ορ ρεmοϖεδ, Οωνερ mαψ, αφτερ τηρεε (3)
δαψσ ωριττεν νοτιχε, ρεχτιφψ τηε σαmε ατ Χοντραχτορ∋σ εξπενσε. Προϖιδεδ ηοωεϖερ, ιν τηε εϖεντ οφ αν
εmεργενχψ, Οωνερ σηαλλ νοτ βε ρεθυιρεδ το προϖιδε Χοντραχτορ ανψ ωριττεν νοτιχε πριορ το ρεχτιφψινγ
τηε σιτυατιον ατ Χοντραχτορ’σ εξπενσε. Οωνερ αλσο mαψ οφφσετ αγαινστ ανψ συmσ δυε Χοντραχτορ τηε
αmουντ οφ ανψ λιθυιδατεδ ορ νον−λιθυιδατεδ οβλιγατιονσ οφ Χοντραχτορ το Οωνερ, ωηετηερ ρελατινγ το ορ
αρισινγ ουτ οφ τηισ Αγρεεmεντ ορ ανψ οτηερ αγρεεmεντ βετωεεν Χοντραχτορ ανδ Οωνερ.
5.3
Ιν ινστανχεσ ωηερε τηε συχχεσσφυλ χοντραχτορ mαψ οωε δεβτσ (ινχλυδινγ, βυτ νοτ λιmιτεδ το
ταξεσ ορ οτηερ φεεσ) το Χολλιερ Χουντψ ανδ τηε χοντραχτορ ηασ νοτ σατισφιεδ νορ mαδε αρρανγεmεντ το
σατισφψ τηεσε δεβτσ, τηε Χουντψ ρεσερϖεσ τηε ριγητ το οφφ−σετ τηε αmουντ οωεδ το τηε Χουντψ βψ
αππλψινγ τηε αmουντ οωεδ το τηε ϖενδορ ορ χοντραχτορ φορ σερϖιχεσ περφορmεδ οφ φορ mατεριαλσ
δελιϖερεδ ιν ασσοχιατιον ωιτη α χοντραχτ.
6.

ΦΙΝΑΛ ΠΑΨΜΕΝΤ.

6.1
Οωνερ σηαλλ mακε φιναλ παψmεντ το Χοντραχτορ ιν αχχορδανχε ωιτη Σεχτιον 218.735, Φ.Σ. ανδ
τηε αδmινιστρατιϖε προχεδυρεσ εσταβλισηεδ βψ τηε Χουντψ∋σ Προχυρεmεντ Σερϖιχεσ Dιϖισιον ανδ τηε
Χλερκ οφ Χουρτ’σ Φινανχε Dεπαρτmεντ αφτερ τηε Wορκ ισ φιναλλψ ινσπεχτεδ ανδ αχχεπτεδ βψ Προϕεχτ
Μαναγερ ασ σετ φορτη ωιτη Σεχτιον 20.1 ηερειν, προϖιδεδ τηατ Χοντραχτορ φιρστ, ανδ ασ αν εξπλιχιτ
χονδιτιον πρεχεδεντ το τηε αχχρυαλ οφ Χοντραχτορ∋σ ριγητ το φιναλ παψmεντ, σηαλλ ηαϖε φυρνισηεδ Οωνερ
ωιτη α προπερλψ εξεχυτεδ ανδ νοταριζεδ χοπψ οφ τηε Ρελεασε ανδ Αφφιδαϖιτ ατταχηεδ ασ Εξηιβιτ Χ, ασ
ωελλ ασ, α δυλψ εξεχυτεδ χοπψ οφ τηε Συρετψ’σ χονσεντ το φιναλ παψmεντ ανδ συχη οτηερ δοχυmεντατιον
τηατ mαψ βε ρεθυιρεδ βψ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ ανδ τηε Οωνερ. Πριορ το ρελεασε οφ φιναλ παψmεντ
ανδ φιναλ ρεταιναγε, τηε Χοντραχτορ∋σ Ρεπρεσεντατιϖε ανδ τηε Προϕεχτ Μαναγερ σηαλλ ϕοιντλψ χοmπλετε
τηε Φιναλ Παψmεντ Χηεχκλιστ, α ρεπρεσεντατιϖε χοπψ οφ ωηιχη ισ ατταχηεδ το τηισ Αγρεεmεντ ασ Εξηιβιτ
Γ.
6.2
Χοντραχτορ∋σ αχχεπτανχε οφ φιναλ παψmεντ σηαλλ χονστιτυτε α φυλλ ωαιϖερ οφ ανψ ανδ αλλ χλαιmσ
βψ Χοντραχτορ αγαινστ Οωνερ αρισινγ ουτ οφ τηισ Αγρεεmεντ ορ οτηερωισε ρελατινγ το τηε Προϕεχτ, εξχεπτ
τηοσε πρεϖιουσλψ mαδε ιν ωριτινγ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε ρεθυιρεmεντσ οφ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ
ανδ ιδεντιφιεδ βψ Χοντραχτορ ασ υνσεττλεδ ιν ιτσ φιναλ Αππλιχατιον φορ Παψmεντ. Νειτηερ τηε αχχεπτανχε
οφ τηε Wορκ νορ παψmεντ βψ Οωνερ σηαλλ βε δεεmεδ το βε α ωαιϖερ οφ Οωνερ∋σ ριγητ το ενφορχε ανψ
οβλιγατιονσ οφ Χοντραχτορ ηερευνδερ ορ το τηε ρεχοϖερψ οφ δαmαγεσ φορ δεφεχτιϖε Wορκ νοτ δισχοϖερεδ
βψ τηε Dεσιγν Προφεσσιοναλ ορ Προϕεχτ Μαναγερ ατ τηε τιmε οφ φιναλ ινσπεχτιον.
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7.

ΣΥΒΜΙΤΤΑΛΣ ΑΝD ΣΥΒΣΤΙΤΥΤΙΟΝΣ.

7.1
Χοντραχτορ σηαλλ χαρεφυλλψ εξαmινε τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ φορ αλλ ρεθυιρεmεντσ φορ αππροϖαλ
οφ mατεριαλσ το βε συβmιττεδ συχη ασ σηοπ δραωινγσ, δατα, τεστ ρεσυλτσ, σχηεδυλεσ ανδ σαmπλεσ.
Χοντραχτορ σηαλλ συβmιτ αλλ συχη mατεριαλσ ατ ιτσ οων εξπενσε ανδ ιν συχη φορm ασ ρεθυιρεδ βψ τηε
Χοντραχτ Dοχυmεντσ ιν συφφιχιεντ τιmε το πρεϖεντ ανψ δελαψ ιν τηε δελιϖερψ οφ συχη mατεριαλσ ανδ τηε
ινσταλλατιον τηερεοφ.
7.2
Wηενεϖερ mατεριαλσ ορ εθυιπmεντ αρε σπεχιφιεδ ορ δεσχριβεδ ιν τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ βψ
υσινγ τηε ναmε οφ α προπριεταρψ ιτεm ορ τηε ναmε οφ α παρτιχυλαρ συππλιερ, τηε ναmινγ οφ τηε ιτεm ισ
ιντενδεδ το εσταβλιση τηε τψπε, φυνχτιον ανδ θυαλιτψ ρεθυιρεδ. Υνλεσσ τηε ναmε ισ φολλοωεδ βψ ωορδσ
ινδιχατινγ τηατ νο συβστιτυτιον ισ περmιττεδ, mατεριαλσ ορ εθυιπmεντ οφ οτηερ συππλιερσ mαψ βε
αχχεπτεδ βψ Οωνερ ιφ συφφιχιεντ ινφορmατιον ισ συβmιττεδ βψ Χοντραχτορ το αλλοω τηε Οωνερ το
δετερmινε τηατ τηε mατεριαλ ορ εθυιπmεντ προποσεδ ισ εθυιϖαλεντ ορ εθυαλ το τηατ ναmεδ. Ρεθυεστσ
φορ ρεϖιεω οφ συβστιτυτε ιτεmσ οφ mατεριαλ ανδ εθυιπmεντ ωιλλ νοτ βε αχχεπτεδ βψ Οωνερ φροm ανψονε
οτηερ τηαν Χοντραχτορ ανδ αλλ συχη ρεθυεστσ mυστ βε συβmιττεδ βψ Χοντραχτορ το Προϕεχτ Μαναγερ
ωιτηιν τηιρτψ (30) χαλενδαρ δαψσ αφτερ Νοτιχε οφ Αωαρδ ισ ρεχειϖεδ βψ Χοντραχτορ, υνλεσσ οτηερωισε
mυτυαλλψ αγρεεδ ιν ωριτινγ βψ Οωνερ ανδ Χοντραχτορ.
7.3
Ιφ Χοντραχτορ ωισηεσ το φυρνιση ορ υσε α συβστιτυτε ιτεm οφ mατεριαλ ορ εθυιπmεντ, Χοντραχτορ
σηαλλ mακε αππλιχατιον το τηε Προϕεχτ Μαναγερ φορ αχχεπτανχε τηερεοφ, χερτιφψινγ τηατ τηε προποσεδ
συβστιτυτε σηαλλ αδεθυατελψ περφορm τηε φυνχτιονσ ανδ αχηιεϖε τηε ρεσυλτσ χαλλεδ φορ βψ τηε γενεραλ
δεσιγν, βε σιmιλαρ ανδ οφ εθυαλ συβστανχε το τηατ σπεχιφιεδ ανδ βε συιτεδ το τηε σαmε υσε ασ τηατ
σπεχιφιεδ. Τηε αππλιχατιον σηαλλ στατε τηατ τηε εϖαλυατιον ανδ αχχεπτανχε οφ τηε προποσεδ συβστιτυτε
ωιλλ νοτ πρεϕυδιχε Χοντραχτορ∋σ αχηιεϖεmεντ οφ συβσταντιαλ χοmπλετιον ον τιmε, ωηετηερ ορ νοτ
αχχεπτανχε οφ τηε συβστιτυτε φορ υσε ιν τηε Wορκ ωιλλ ρεθυιρε α χηανγε ιν ανψ οφ τηε Χοντραχτ
Dοχυmεντσ (ορ ιν τηε προϖισιονσ οφ ανψ οτηερ διρεχτ χοντραχτ ωιτη Οωνερ φορ τηε Προϕεχτ) το αδαπτ τηε
δεσιγν το τηε προποσεδ συβστιτυτε ανδ ωηετηερ ορ νοτ ινχορπορατιον ορ υσε βψ τηε συβστιτυτε ιν
χοννεχτιον ωιτη τηε Wορκ ισ συβϕεχτ το παψmεντ οφ ανψ λιχενσε φεε ορ ροψαλτψ. Αλλ ϖαριατιονσ οφ τηε
προποσεδ συβστιτυτε φροm τηατ σπεχιφιεδ ωιλλ βε ιδεντιφιεδ ιν τηε αππλιχατιον ανδ αϖαιλαβλε mαιντενανχε,
ρεπαιρ ανδ ρεπλαχεmεντ σερϖιχε σηαλλ βε ινδιχατεδ. Τηε αππλιχατιον αλσο σηαλλ χονταιν αν ιτεmιζεδ
εστιmατε οφ αλλ χοστσ τηατ ωιλλ ρεσυλτ διρεχτλψ ορ ινδιρεχτλψ φροm αχχεπτανχε οφ συχη συβστιτυτε, ινχλυδινγ
χοστσ φορ ρεδεσιγν ανδ χλαιmσ οφ οτηερ χοντραχτορσ αφφεχτεδ βψ τηε ρεσυλτινγ χηανγε, αλλ οφ ωηιχη σηαλλ
βε χονσιδερεδ βψ τηε Προϕεχτ Μαναγερ ιν εϖαλυατινγ τηε προποσεδ συβστιτυτε. Τηε Προϕεχτ Μαναγερ
mαψ ρεθυιρε Χοντραχτορ το φυρνιση ατ Χοντραχτορ∋σ εξπενσε αδδιτιοναλ δατα αβουτ τηε προποσεδ
συβστιτυτε.
7.4
Ιφ α σπεχιφιχ mεανσ, mετηοδ, τεχηνιθυε, σεθυενχε ορ προχεδυρε οφ χονστρυχτιον ισ ινδιχατεδ
ιν ορ ρεθυιρεδ βψ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ, Χοντραχτορ mαψ φυρνιση ορ υτιλιζε α συβστιτυτε mεανσ,
mετηοδ, σεθυενχε, τεχηνιθυε ορ προχεδυρε οφ χονστρυχτιον αχχεπταβλε το τηε Προϕεχτ Μαναγερ, ιφ
Χοντραχτορ συβmιτσ συφφιχιεντ ινφορmατιον το αλλοω τηε Προϕεχτ Μαναγερ το δετερmινε τηατ τηε
συβστιτυτε προποσεδ ισ εθυιϖαλεντ το τηατ ινδιχατεδ ορ ρεθυιρεδ βψ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ. Τηε
προχεδυρεσ φορ συβmισσιον το ανδ ρεϖιεω βψ τηε Προϕεχτ Μαναγερ σηαλλ βε τηε σαmε ασ τηοσε προϖιδεδ
ηερειν φορ συβστιτυτε mατεριαλσ ανδ εθυιπmεντ.
7.5
Τηε Προϕεχτ Μαναγερ σηαλλ βε αλλοωεδ α ρεασοναβλε τιmε ωιτηιν ωηιχη το εϖαλυατε εαχη
προποσεδ συβστιτυτε ανδ, ιφ νεεδ βε, το χονσυλτ ωιτη τηε Dεσιγν Προφεσσιοναλ. Νο συβστιτυτε ωιλλ βε
ορδερεδ, ινσταλλεδ ορ υτιλιζεδ ωιτηουτ τηε Προϕεχτ Μαναγερ∋σ πριορ ωριττεν αχχεπτανχε ωηιχη σηαλλ βε
εϖιδενχεδ βψ α Χηανγε Ορδερ, α Wορκ Dιρεχτιϖε Χηανγε, α Φιελδ Ορδερ ορ αν αππροϖεδ Σηοπ
Dραωινγ. Τηε Οωνερ mαψ ρεθυιρε Χοντραχτορ το φυρνιση ατ Χοντραχτορ∋σ εξπενσε α σπεχιαλ
περφορmανχε γυαραντεε ορ οτηερ συρετψ ωιτη ρεσπεχτ το ανψ συβστιτυτε. Τηε Προϕεχτ Μαναγερ ωιλλ
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ρεχορδ τιmε ρεθυιρεδ βψ τηε Προϕεχτ Μαναγερ ανδ τηε Προϕεχτ Μαναγερ∋σ χονσυλταντσ ιν εϖαλυατινγ
συβστιτυτιονσ προποσεδ βψ Χοντραχτορ ανδ mακινγ χηανγεσ ιν τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ οχχασιονεδ
τηερεβψ. Wηετηερ ορ νοτ τηε Οωνερ αχχεπτσ α προποσεδ συβστιτυτε, Χοντραχτορ σηαλλ ρειmβυρσε Οωνερ
φορ τηε χηαργεσ οφ τηε Dεσιγν Προφεσσιοναλ ανδ τηε Dεσιγν Προφεσσιοναλ∋σ χονσυλταντσ φορ εϖαλυατινγ
εαχη προποσεδ συβστιτυτε.
8.

DΑΙΛΨ ΡΕΠΟΡΤΣ, ΣΙΓΝΕD ΑΝD ΣΕΑΛΕD ΑΣ−ΒΥΙΛΤΣ ΑΝD ΜΕΕΤΙΝΓΣ.

8.1
Υνλεσσ ωαιϖεδ ιν ωριτινγ βψ Οωνερ, Χοντραχτορ σηαλλ χοmπλετε ανδ συβmιτ το Προϕεχτ Μαναγερ
ον α ωεεκλψ βασισ α δαιλψ λογ οφ τηε Χοντραχτορ∋σ ωορκ φορ τηε πρεχεδινγ ωεεκ ιν α φορmατ αππροϖεδ
βψ τηε Προϕεχτ Μαναγερ. Τηε δαιλψ λογ σηαλλ δοχυmεντ αλλ αχτιϖιτιεσ οφ Χοντραχτορ ατ τηε Προϕεχτ σιτε
ινχλυδινγ, βυτ νοτ λιmιτεδ το, τηε φολλοωινγ:
8.1.1
Wεατηερ χονδιτιονσ σηοωινγ τηε ηιγη ανδ λοω τεmπερατυρεσ δυρινγ ωορκ ηουρσ,
τηε αmουντ οφ πρεχιπιτατιον ρεχειϖεδ ον τηε Προϕεχτ σιτε, ανδ ανψ οτηερ ωεατηερ χονδιτιονσ ωηιχη
αδϖερσελψ αφφεχτ τηε Wορκ;
8.1.2

Σοιλ χονδιτιονσ ωηιχη αδϖερσελψ αφφεχτ τηε Wορκ;

8.1.3

Τηε ηουρσ οφ οπερατιον βψ Χοντραχτορ∋σ ανδ Συβ−Χοντραχτορ∋σ περσοννελ;

8.1.4
Τηε νυmβερ οφ Χοντραχτορ∋σ ανδ Συβ−Χοντραχτορ∋σ περσοννελ πρεσεντ ανδ ωορκινγ
ατ τηε Προϕεχτ σιτε, βψ συβχοντραχτ ανδ τραδε;
8.1.5
Αλλ εθυιπmεντ πρεσεντ ατ τηε Προϕεχτ σιτε, δεσχριπτιον οφ εθυιπmεντ υσε ανδ
δεσιγνατιον οφ τιmε εθυιπmεντ ωασ υσεδ (σπεχιφιχαλλψ ινδιχατινγ ανψ δοων τιmε);
8.1.6

Dεσχριπτιον οφ Wορκ βεινγ περφορmεδ ατ τηε Προϕεχτ σιτε;

8.1.7

Ανψ υνυσυαλ ορ σπεχιαλ οχχυρρενχεσ ατ τηε Προϕεχτ σιτε;

8.1.8

Ματεριαλσ ρεχειϖεδ ατ τηε Προϕεχτ σιτε;

8.1.9

Α λιστ οφ αλλ ϖισιτορσ το τηε Προϕεχτ

8.1.10
οφ περφορmανχε.

Ανψ προβλεmσ τηατ mιγητ ιmπαχτ ειτηερ τηε χοστ ορ θυαλιτψ οφ τηε Wορκ ορ τηε τιmε

Τηε δαιλψ λογ σηαλλ νοτ χονστιτυτε νορ τακε τηε πλαχε οφ ανψ νοτιχε ρεθυιρεδ το βε γιϖεν βψ Χοντραχτορ
το Οωνερ πυρσυαντ το τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ.
8.2
Χοντραχτορ σηαλλ mαινταιν ιν α σαφε πλαχε ατ τηε Προϕεχτ σιτε ονε ρεχορδ χοπψ οφ τηε Χοντραχτ
Dοχυmεντσ, ινχλυδινγ, βυτ νοτ λιmιτεδ το, αλλ δραωινγσ, σπεχιφιχατιονσ, αδδενδα, αmενδmεντσ,
Χηανγε Ορδερσ, Wορκ Dιρεχτιϖε Χηανγεσ ανδ Φιελδ Ορδερσ, ασ ωελλ ασ αλλ ωριττεν ιντερπρετατιονσ ανδ
χλαριφιχατιονσ ισσυεδ βψ τηε Dεσιγν Προφεσσιοναλ, ιν γοοδ ορδερ ανδ αννοτατεδ το σηοω αλλ χηανγεσ
mαδε δυρινγ χονστρυχτιον. Τηε αννοτατεδ δραωινγσ σηαλλ βε χοντινυουσλψ υπδατεδ βψ τηε Χοντραχτορ
τηρουγηουτ τηε προσεχυτιον οφ τηε Wορκ το αχχυρατελψ ρεφλεχτ αλλ φιελδ χηανγεσ τηατ αρε mαδε το αδαπτ
τηε Wορκ το φιελδ χονδιτιονσ, χηανγεσ ρεσυλτινγ φροm Χηανγε Ορδερσ, Wορκ Dιρεχτιϖε Χηανγεσ ανδ
Φιελδ Ορδερσ, ανδ αλλ χονχεαλεδ ανδ βυριεδ ινσταλλατιονσ οφ πιπινγ, χονδυιτ ανδ υτιλιτψ σερϖιχεσ. Αλλ
βυριεδ ανδ χονχεαλεδ ιτεmσ, βοτη ινσιδε ανδ ουτσιδε τηε Προϕεχτ σιτε, σηαλλ βε αχχυρατελψ λοχατεδ ον
τηε αννοτατεδ δραωινγσ ασ το δεπτη ανδ ιν ρελατιονσηιπ το νοτ λεσσ τηαν τωο (2) περmανεντ φεατυρεσ
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(ε.γ. ιντεριορ ορ εξτεριορ ωαλλ φαχεσ). Τηε αννοτατεδ δραωινγσ σηαλλ βε χλεαν ανδ αλλ χηανγεσ,
χορρεχτιονσ ανδ διmενσιονσ σηαλλ βε γιϖεν ιν α νεατ ανδ λεγιβλε mαννερ ιν α χοντραστινγ χολορ. Τηε
∀Ασ−Βυιλτ∀ ρεχορδ δοχυmεντσ, τογετηερ ωιτη αλλ αππροϖεδ σαmπλεσ ανδ α χουντερπαρτ οφ αλλ αππροϖεδ
σηοπ δραωινγσ σηαλλ βε αϖαιλαβλε το τηε Προϕεχτ Μαναγερ ορ Dεσιγν Προφεσσιοναλ φορ ρεφερενχε. Υπον
χοmπλετιον οφ τηε Wορκ ανδ ασ α χονδιτιον πρεχεδεντ το Χοντραχτορ∋σ εντιτλεmεντ το φιναλ παψmεντ,
τηεσε ∀Ασ−Βυιλτ∀ ρεχορδ δοχυmεντσ, σαmπλεσ ανδ σηοπ δραωινγσ σηαλλ βε δελιϖερεδ το Προϕεχτ
Μαναγερ βψ Χοντραχτορ φορ Οωνερ.
8.3
Χοντραχτορ σηαλλ κεεπ αλλ ρεχορδσ ανδ συππορτινγ δοχυmεντατιον, ωηιχη χονχερν ορ ρελατε το
τηε Wορκ ηερευνδερ φορ α mινιmυm οφ φιϖε (5) ψεαρσ φροm τηε δατε οφ τερmινατιον οφ τηισ Αγρεεmεντ
ορ τηε δατε τηε Προϕεχτ ισ χοmπλετεδ ορ συχη λονγερ περιοδ ασ mαψ βε ρεθυιρεδ βψ λαω, ωηιχηεϖερ ισ
λατερ, πυρσυαντ το Φλοριδα Πυβλιχ Ρεχορδσ Λαω Χηαπτερ 119 ανδ χοmπλψ ωιτη σπεχιφιχαλλψ τηοσε
χοντραχτυαλ ρεθυιρεmεντσ ιν 119.0701(2)(α)−(β) ασ φολλοωσ:

ΙΦ ΤΗΕ ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ ΗΑΣ ΘΥΕΣΤΙΟΝΣ ΡΕΓΑΡDΙΝΓ ΤΗΕ ΑΠΠΛΙΧΑΤΙΟΝ ΟΦ
ΧΗΑΠΤΕΡ 119, ΦΛΟΡΙDΑ ΣΤΑΤΥΤΕΣ, ΤΟ ΤΗΕ ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ’Σ DΥΤΨ ΤΟ ΠΡΟςΙDΕ
ΠΥΒΛΙΧ ΡΕΧΟΡDΣ ΡΕΛΑΤΙΝΓ ΤΟ ΤΗΙΣ ΧΟΝΤΡΑΧΤ, ΧΟΝΤΑΧΤ ΤΗΕ ΧΥΣΤΟDΙΑΝ ΟΦ
ΠΥΒΛΙΧ ΡΕΧΟΡDΣ ΑΤ:
Χοmmυνιχατιον ανδ Χυστοmερ Ρελατιονσ Dιϖισιον
3299 Ταmιαmι Τραιλ Εαστ, Συιτε 102
Ναπλεσ, ΦΛ 34112−5746
Τελεπηονε: (239) 252−8999
Τηε Χοντραχτορ mυστ σπεχιφιχαλλψ χοmπλψ ωιτη τηε Φλοριδα Πυβλιχ Ρεχορδσ Λαω το:
1.
2.

3.

4.

9.

Κεεπ ανδ mαινταιν πυβλιχ ρεχορδσ ρεθυιρεδ βψ τηε πυβλιχ αγενχψ το περφορm τηε σερϖιχε.
Υπον ρεθυεστ φροm τηε πυβλιχ αγενχψ’σ χυστοδιαν οφ πυβλιχ ρεχορδσ, προϖιδε τηε πυβλιχ
αγενχψ ωιτη α χοπψ οφ τηε ρεθυεστεδ ρεχορδσ ορ αλλοω τηε ρεχορδσ το βε ινσπεχτεδ ορ
χοπιεδ ωιτηιν α ρεασοναβλε τιmε ατ α χοστ τηατ δοεσ νοτ εξχεεδ τηε χοστ προϖιδεδ ιν τηισ
χηαπτερ ορ ασ οτηερωισε προϖιδεδ βψ λαω.
Ενσυρε τηατ πυβλιχ ρεχορδσ τηατ αρε εξεmπτ ορ χονφιδεντιαλ ανδ εξεmπτ φροm πυβλιχ
ρεχορδσ δισχλοσυρε ρεθυιρεmεντσ αρε νοτ δισχλοσεδ εξχεπτ ασ αυτηοριζεδ βψ λαω φορ τηε
δυρατιον οφ τηε χοντραχτ τερm ανδ φολλοωινγ χοmπλετιον οφ τηε χοντραχτ ιφ τηε Χοντραχτορ
δοεσ νοτ τρανσφερ τηε ρεχορδσ το τηε πυβλιχ αγενχψ.
Υπον χοmπλετιον οφ τηε χοντραχτ, τρανσφερ, ατ νο χοστ, το τηε πυβλιχ αγενχψ αλλ πυβλιχ
ρεχορδσ ιν ποσσεσσιον οφ τηε Χοντραχτορ ορ κεεπ ανδ mαινταιν πυβλιχ ρεχορδσ ρεθυιρεδ βψ
τηε πυβλιχ αγενχψ το περφορm τηε σερϖιχε. Ιφ τηε Χοντραχτορ τρανσφερσ αλλ πυβλιχ ρεχορδσ το
τηε πυβλιχ αγενχψ υπον χοmπλετιον οφ τηε χοντραχτ, τηε Χοντραχτορ σηαλλ δεστροψ ανψ
δυπλιχατε πυβλιχ ρεχορδσ τηατ αρε εξεmπτ ορ χονφιδεντιαλ ανδ εξεmπτ φροm πυβλιχ ρεχορδσ
δισχλοσυρε ρεθυιρεmεντσ. Ιφ τηε Χοντραχτορ κεεπσ ανδ mαινταινσ πυβλιχ ρεχορδσ υπον
χοmπλετιον οφ τηε χοντραχτ, τηε Χοντραχτορ σηαλλ mεετ αλλ αππλιχαβλε ρεθυιρεmεντσ φορ
ρεταινινγ πυβλιχ ρεχορδσ. Αλλ ρεχορδσ στορεδ ελεχτρονιχαλλψ mυστ βε προϖιδεδ το τηε πυβλιχ
αγενχψ, υπον ρεθυεστ φροm τηε πυβλιχ αγενχψ’σ χυστοδιαν οφ πυβλιχ ρεχορδσ, ιν α φορmατ
τηατ ισ χοmπατιβλε ωιτη τηε ινφορmατιον τεχηνολογψ σψστεmσ οφ τηε πυβλιχ αγενχψ.

ΧΟΝΤΡΑΧΤ ΤΙΜΕ ΑΝD ΤΙΜΕ ΕΞΤΕΝΣΙΟΝΣ.

9.1
Χοντραχτορ σηαλλ διλιγεντλψ πυρσυε τηε χοmπλετιον οφ τηε Wορκ ανδ χοορδινατε τηε Wορκ βεινγ
δονε ον τηε Προϕεχτ βψ ιτσ συβχοντραχτορσ ανδ mατεριαλ−mεν, ασ ωελλ ασ χοορδινατινγ ιτσ Wορκ ωιτη αλλ
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ωορκ οφ οτηερσ ατ τηε Προϕεχτ Σιτε, σο τηατ ιτσ Wορκ ορ τηε ωορκ οφ οτηερσ σηαλλ νοτ βε δελαψεδ ορ
ιmπαιρεδ βψ ανψ αχτ ορ οmισσιον βψ Χοντραχτορ. Χοντραχτορ σηαλλ βε σολελψ ρεσπονσιβλε φορ αλλ
χονστρυχτιον mεανσ, mετηοδσ, τεχηνιθυεσ, σεθυενχεσ, ανδ προχεδυρεσ, ασ ωελλ ασ χοορδινατιον οφ
αλλ πορτιονσ οφ τηε Wορκ υνδερ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ, ανδ τηε χοορδινατιον οφ Οωνερ∋σ συππλιερσ
ανδ χοντραχτορσ ασ σετ φορτη ιν Παραγραπη 12.2. ηερειν.
9.2
Σηουλδ Χοντραχτορ βε οβστρυχτεδ ορ δελαψεδ ιν τηε προσεχυτιον οφ ορ χοmπλετιον οφ τηε Wορκ
ασ α ρεσυλτ οφ υνφορεσεεαβλε χαυσεσ βεψονδ τηε χοντρολ οφ Χοντραχτορ, ανδ νοτ δυε το ιτσ φαυλτ ορ
νεγλεχτ, ινχλυδινγ βυτ νοτ ρεστριχτεδ το αχτσ οφ Νατυρε ορ οφ τηε πυβλιχ ενεmψ, αχτσ οφ γοϖερνmεντ,
φιρεσ, φλοοδσ, επιδεmιχσ, θυαραντινε ρεγυλατιον, στρικεσ ορ λοχκουτσ, Χοντραχτορ σηαλλ νοτιφψ τηε Οωνερ
ιν ωριτινγ ωιτηιν φορτψ−ειγητ (48) ηουρσ αφτερ τηε χοmmενχεmεντ οφ συχη δελαψ, στατινγ τηε χαυσε ορ
χαυσεσ τηερεοφ, ορ βε δεεmεδ το ηαϖε ωαιϖεδ ανψ ριγητ ωηιχη Χοντραχτορ mαψ ηαϖε ηαδ το ρεθυεστ
α τιmε εξτενσιον.
9.3
Νο ιντερρυπτιον, ιντερφερενχε, ινεφφιχιενχψ, συσπενσιον ορ δελαψ ιν τηε χοmmενχεmεντ ορ
προγρεσσ οφ τηε Wορκ φροm ανψ χαυσε ωηατεϖερ, ινχλυδινγ τηοσε φορ ωηιχη Οωνερ mαψ βε ρεσπονσιβλε,
ιν ωηολε ορ ιν παρτ, σηαλλ ρελιεϖε Χοντραχτορ οφ ιτσ δυτψ το περφορm ορ γιϖε ρισε το ανψ ριγητ το δαmαγεσ
ορ αδδιτιοναλ χοmπενσατιον φροm Οωνερ. Χοντραχτορ εξπρεσσλψ αχκνοωλεδγεσ ανδ αγρεεσ τηατ ιτ σηαλλ
ρεχειϖε νο δαmαγεσ φορ δελαψ. Χοντραχτορ∋σ σολε ρεmεδψ, ιφ ανψ, αγαινστ Οωνερ ωιλλ βε τηε ριγητ το
σεεκ αν εξτενσιον το τηε Χοντραχτ Τιmε; προϖιδεδ, ηοωεϖερ, τηε γραντινγ οφ ανψ συχη τιmε εξτενσιον
σηαλλ νοτ βε α χονδιτιον πρεχεδεντ το τηε αφορεmεντιονεδ ∀Νο Dαmαγε Φορ Dελαψ∀ προϖισιον. Τηισ
παραγραπη σηαλλ εξπρεσσλψ αππλψ το χλαιmσ φορ εαρλψ χοmπλετιον, ασ ωελλ ασ το χλαιmσ βασεδ ον λατε
χοmπλετιον.
9.4
Ιν νο εϖεντ σηαλλ ανψ αππροϖαλ βψ Οωνερ αυτηοριζινγ Χοντραχτορ το χοντινυε περφορmινγ Wορκ
υνδερ τηισ Αγρεεmεντ ορ ανψ παψmεντ ισσυεδ βψ Οωνερ το Χοντραχτορ βε δεεmεδ α ωαιϖερ οφ ανψ
ριγητ ορ χλαιm Οωνερ mαψ ηαϖε αγαινστ Χοντραχτορ φορ δελαψ δαmαγεσ ηερευνδερ.
10.

ΧΗΑΝΓΕΣ ΙΝ ΤΗΕ WΟΡΚ.

10.1 Οωνερ σηαλλ ηαϖε τηε ριγητ ατ ανψ τιmε δυρινγ τηε προγρεσσ οφ τηε Wορκ το ινχρεασε ορ
δεχρεασε τηε Wορκ. Προmπτλψ αφτερ βεινγ νοτιφιεδ οφ α χηανγε, Χοντραχτορ σηαλλ συβmιτ αν ιτεmιζεδ
εστιmατε οφ ανψ χοστ ορ τιmε ινχρεασεσ ορ σαϖινγσ ιτ φορεσεεσ ασ α ρεσυλτ οφ τηε χηανγε. Εξχεπτ ιν αν
εmεργενχψ ενδανγερινγ λιφε ορ προπερτψ, ορ ασ εξπρεσσλψ σετ φορτη ηερειν, νο αδδιτιον ορ χηανγεσ το
τηε Wορκ σηαλλ βε mαδε εξχεπτ υπον ωριττεν ορδερ οφ Οωνερ, ανδ Οωνερ σηαλλ νοτ βε λιαβλε το τηε
Χοντραχτορ φορ ανψ ινχρεασεδ χοmπενσατιον ωιτηουτ συχη ωριττεν ορδερ. Νο οφφιχερ, εmπλοψεε ορ αγεντ
οφ Οωνερ ισ αυτηοριζεδ το διρεχτ ανψ εξτρα ορ χηανγεδ ωορκ οραλλψ. Ανψ αλλεγεδ χηανγεσ mυστ βε
αππροϖεδ βψ Οωνερ ιν ωριτινγ πριορ το σταρτινγ συχη ιτεmσ. Οωνερ ωιλλ νοτ βε ρεσπονσιβλε φορ τηε χοστσ
οφ ανψ χηανγεσ χοmmενχεδ ωιτηουτ Οωνερ’σ εξπρεσσ πριορ ωριττεν αππροϖαλ. Φαιλυρε το οβταιν συχη
πριορ ωριττεν αππροϖαλ φορ ανψ χηανγεσ ωιλλ βε δεεmεδ: (ι) α ωαιϖερ οφ ανψ χλαιm βψ Χοντραχτορ φορ
συχη ιτεmσ ανδ (ιι) αν αδmισσιον βψ Χοντραχτορ τηατ συχη ιτεmσ αρε ιν φαχτ νοτ α χηανγε βυτ ρατηερ
αρε παρτ οφ τηε Wορκ ρεθυιρεδ οφ Χοντραχτορ ηερευνδερ.
10.2 Α Χηανγε Ορδερ, ιν τηε φορm ατταχηεδ ασ Εξηιβιτ Ε το τηισ Αγρεεmεντ, σηαλλ βε ισσυεδ ανδ
εξεχυτεδ προmπτλψ αφτερ αν αγρεεmεντ ισ ρεαχηεδ βετωεεν Χοντραχτορ ανδ Οωνερ χονχερνινγ τηε
ρεθυεστεδ χηανγεσ. Χοντραχτορ σηαλλ προmπτλψ περφορm χηανγεσ αυτηοριζεδ βψ δυλψ εξεχυτεδ Χηανγε
Ορδερσ. Τηε Χοντραχτ Αmουντ ανδ Χοντραχτ Τιmε σηαλλ βε αδϕυστεδ ιν τηε Χηανγε Ορδερ ιν τηε
mαννερ ασ Οωνερ ανδ Χοντραχτορ σηαλλ mυτυαλλψ αγρεε.
10.3 Ιφ Οωνερ ανδ Χοντραχτορ αρε υναβλε το αγρεε ον α Χηανγε Ορδερ φορ τηε ρεθυεστεδ χηανγε,
Χοντραχτορ σηαλλ, νεϖερτηελεσσ, προmπτλψ περφορm τηε χηανγε ασ διρεχτεδ βψ Οωνερ ιν α ωριττεν Wορκ
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Dιρεχτιϖε. Ιν τηατ εϖεντ, τηε Χοντραχτ Αmουντ ανδ Χοντραχτ Τιmε σηαλλ βε αδϕυστεδ ασ διρεχτεδ βψ
Οωνερ. Ιφ Χοντραχτορ δισαγρεεσ ωιτη τηε Οωνερ∋σ αδϕυστmεντ δετερmινατιον, Χοντραχτορ mυστ mακε
α χλαιm πυρσυαντ το Σεχτιον 11 οφ τηεσε Γενεραλ Χονδιτιονσ ορ ελσε βε δεεmεδ το ηαϖε ωαιϖεδ ανψ
χλαιm ον τηισ mαττερ ιτ mιγητ οτηερωισε ηαϖε ηαδ.
10.4 Ιν τηε εϖεντ α ρεθυεστεδ χηανγε ρεσυλτσ ιν αν ινχρεασε το τηε Χοντραχτ Αmουντ, τηε αmουντ
οφ τηε ινχρεασε σηαλλ βε λιmιτεδ το τηε Χοντραχτορ∋σ ρεασοναβλε διρεχτ λαβορ ανδ mατεριαλ χοστσ ανδ
ρεασοναβλε αχτυαλ εθυιπmεντ χοστσ ασ α ρεσυλτ οφ τηε χηανγε (ινχλυδινγ αλλοωανχε φορ λαβορ βυρδεν
χοστσ) πλυσ α mαξιmυm τεν περχεντ (10%) mαρκυπ φορ αλλ οϖερηεαδ ανδ προφιτ. Ιν τηε εϖεντ συχη
χηανγε Wορκ ισ περφορmεδ βψ α Συβχοντραχτορ, α mαξιmυm τεν περχεντ (10%) mαρκυπ φορ αλλ
οϖερηεαδ ανδ προφιτ φορ αλλ Συβχοντραχτορσ∋ ανδ συβ−συβχοντραχτορσ∋ διρεχτ λαβορ ανδ mατεριαλ χοστσ
ανδ αχτυαλ εθυιπmεντ χοστσ σηαλλ βε περmιττεδ, ωιτη α mαξιmυm φιϖε περχεντ (5%) mαρκυπ τηερεον
βψ τηε Χοντραχτορ φορ αλλ οφ ιτσ οϖερηεαδ ανδ προφιτ, φορ α τοταλ mαξιmυm mαρκυπ οφ φιφτεεν περχεντ
(15%). Αλλ χοmπενσατιον δυε Χοντραχτορ ανδ ανψ Συβχοντραχτορ ορ συβ−συβχοντραχτορ φορ φιελδ ανδ
ηοmε οφφιχε οϖερηεαδ ισ ινχλυδεδ ιν τηε mαρκυπσ νοτεδ αβοϖε. Νο mαρκυπ σηαλλ βε πλαχεδ ον σαλεσ
ταξ, σηιππινγ ορ συβχοντραχτορ mαρκυπ.
10.5 Οωνερ σηαλλ ηαϖε τηε ριγητ το χονδυχτ αν αυδιτ οφ Χοντραχτορ∋σ βοοκσ ανδ ρεχορδσ το ϖεριφψ τηε
αχχυραχψ οφ τηε Χοντραχτορ∋σ χλαιm ωιτη ρεσπεχτ το Χοντραχτορ∋σ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη ανψ Χηανγε
Ορδερ ορ Wορκ Dιρεχτιϖε Χηανγε.
10.6 Τηε Προϕεχτ Μαναγερ σηαλλ ηαϖε αυτηοριτψ το ορδερ mινορ χηανγεσ ιν τηε Wορκ νοτ ινϖολϖινγ
αν αδϕυστmεντ το τηε Χοντραχτ Αmουντ ορ αν εξτενσιον το τηε Χοντραχτ Τιmε ανδ νοτ ινχονσιστεντ ωιτη
τηε ιντεντ οφ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ. Συχη χηανγεσ mαψ βε εφφεχτεδ βψ Φιελδ Ορδερ ορ βψ οτηερ
ωριττεν ορδερ. Συχη χηανγεσ σηαλλ βε βινδινγ ον τηε Χοντραχτορ.
10.7 Ανψ mοδιφιχατιονσ το τηισ Χοντραχτ σηαλλ βε ιν χοmπλιανχε ωιτη τηε Χουντψ προχυρεmεντ
ορδινανχε ανδ πολιχιεσ ανδ Αδmινιστρατιϖε Προχεδυρεσ ιν εφφεχτ ατ τηε τιmε συχη mοδιφιχατιονσ αρε
αυτηοριζεδ.
11.

ΧΛΑΙΜΣ ΑΝD DΙΣΠΥΤΕΣ.

11.1 Χλαιm ισ α δεmανδ ορ ασσερτιον βψ ονε οφ τηε παρτιεσ σεεκινγ αν αδϕυστmεντ ορ ιντερπρετατιον
οφ τηε τερmσ οφ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ, παψmεντ οφ mονεψ, εξτενσιον οφ τιmε ορ οτηερ ρελιεφ ωιτη
ρεσπεχτ το τηε τερmσ οφ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ. Τηε τερm ∀Χλαιm∀ αλσο ινχλυδεσ οτηερ δισπυτεσ ανδ
mαττερσ ιν θυεστιον βετωεεν Οωνερ ανδ Χοντραχτορ αρισινγ ουτ οφ ορ ρελατινγ το τηε Χοντραχτ
Dοχυmεντσ. Τηε ρεσπονσιβιλιτψ το συβσταντιατε α Χλαιm σηαλλ ρεστ ωιτη τηε παρτψ mακινγ τηε Χλαιm.
11.2 Χλαιmσ βψ τηε Χοντραχτορ σηαλλ βε mαδε ιν ωριτινγ το τηε Προϕεχτ Μαναγερ ωιτηιν φορτψ−ειγητ
(48) ηουρσ φροm ωηεν τηε Χοντραχτορ κνεω ορ σηουλδ ηαϖε κνοων οφ τηε εϖεντ γιϖινγ ρισε το συχη
Χλαιm ορ ελσε τηε Χοντραχτορ σηαλλ βε δεεmεδ το ηαϖε ωαιϖεδ τηε Χλαιm. Wριττεν συππορτινγ δατα
σηαλλ βε συβmιττεδ το τηε Προϕεχτ Μαναγερ ωιτηιν φιφτεεν (15) χαλενδαρ δαψσ αφτερ τηε οχχυρρενχε οφ
τηε εϖεντ, υνλεσσ τηε Οωνερ γραντσ αδδιτιοναλ τιmε ιν ωριτινγ, ορ ελσε τηε Χοντραχτορ σηαλλ βε δεεmεδ
το ηαϖε ωαιϖεδ τηε Χλαιm. Αλλ Χλαιmσ σηαλλ βε πριχεδ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε προϖισιονσ οφ Συβσεχτιον
10.4.
11.3 Τηε Χοντραχτορ σηαλλ προχεεδ διλιγεντλψ ωιτη ιτσ περφορmανχε ασ διρεχτεδ βψ τηε Οωνερ,
ρεγαρδλεσσ οφ ανψ πενδινγ Χλαιm, αχτιον, συιτ ορ αδmινιστρατιϖε προχεεδινγ, υνλεσσ οτηερωισε αγρεεδ
το βψ τηε Οωνερ ιν ωριτινγ. Οωνερ σηαλλ χοντινυε το mακε παψmεντσ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε Χοντραχτ
Dοχυmεντσ δυρινγ τηε πενδενχψ οφ ανψ Χλαιm.
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12.

ΟΤΗΕΡ WΟΡΚ.

12.1 Οωνερ mαψ περφορm οτηερ ωορκ ρελατεδ το τηε Προϕεχτ ατ τηε σιτε βψ Οωνερ∋σ οων φορχεσ, ηαϖε
οτηερ ωορκ περφορmεδ βψ υτιλιτψ οωνερσ ορ λετ οτηερ διρεχτ χοντραχτσ. Ιφ τηε φαχτ τηατ συχη οτηερ ωορκ
ισ το βε περφορmεδ ισ νοτ νοτεδ ιν τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ, ωριττεν νοτιχε τηερεοφ ωιλλ βε γιϖεν το
Χοντραχτορ πριορ το σταρτινγ ανψ συχη οτηερ ωορκ. Ιφ Χοντραχτορ βελιεϖεσ τηατ συχη περφορmανχε ωιλλ
ινϖολϖε αδδιτιοναλ εξπενσε το Χοντραχτορ ορ ρεθυιρε αδδιτιοναλ τιmε, Χοντραχτορ σηαλλ σενδ ωριττεν
νοτιχε οφ τηατ φαχτ το Οωνερ ανδ Dεσιγν Προφεσσιοναλ ωιτηιν φορτψ−ειγητ (48) ηουρσ οφ βεινγ νοτιφιεδ οφ
τηε οτηερ ωορκ. Ιφ τηε Χοντραχτορ φαιλσ το σενδ τηε αβοϖε ρεθυιρεδ φορτψ−ειγητ (48) ηουρ νοτιχε, τηε
Χοντραχτορ ωιλλ βε δεεmεδ το ηαϖε ωαιϖεδ ανψ ριγητσ ιτ οτηερωισε mαψ ηαϖε ηαδ το σεεκ αν εξτενσιον
το τηε Χοντραχτ Τιmε ορ αδϕυστmεντ το τηε Χοντραχτ Αmουντ.
12.2 Χοντραχτορ σηαλλ αφφορδ εαχη υτιλιτψ οωνερ ανδ οτηερ χοντραχτορ ωηο ισ α παρτψ το συχη α διρεχτ
χοντραχτ (ορ Οωνερ, ιφ Οωνερ ισ περφορmινγ τηε αδδιτιοναλ ωορκ ωιτη Οωνερ∋σ εmπλοψεεσ) προπερ ανδ
σαφε αχχεσσ το τηε σιτε ανδ α ρεασοναβλε οππορτυνιτψ φορ τηε ιντροδυχτιον ανδ στοραγε οφ mατεριαλσ
ανδ εθυιπmεντ ανδ τηε εξεχυτιον οφ συχη ωορκ ανδ σηαλλ προπερλψ χοννεχτ ανδ χοορδινατε ιτσ Wορκ
ωιτη τηειρσ. Χοντραχτορ σηαλλ δο αλλ χυττινγ, φιττινγ ανδ πατχηινγ οφ τηε Wορκ τηατ mαψ βε ρεθυιρεδ το
mακε ιτσ σεϖεραλ παρτσ χοmε τογετηερ προπερλψ ανδ ιντεγρατε ωιτη συχη οτηερ ωορκ. Χοντραχτορ σηαλλ
νοτ ενδανγερ ανψ ωορκ οφ οτηερσ βψ χυττινγ, εξχαϖατινγ ορ οτηερωισε αλτερινγ τηειρ ωορκ ανδ ωιλλ ονλψ
χυτ ορ αλτερ τηειρ ωορκ ωιτη τηε ωριττεν χονσεντ οφ τηε Προϕεχτ Μαναγερ ανδ τηε οτηερσ ωηοσε ωορκ ωιλλ
βε αφφεχτεδ. Τηε δυτιεσ ανδ ρεσπονσιβιλιτιεσ οφ Χοντραχτορ υνδερ τηισ παραγραπη αρε φορ τηε βενεφιτ οφ
συχη υτιλιτψ οωνερσ ανδ οτηερ Χοντραχτορσ το τηε εξτεντ τηατ τηερε αρε χοmπαραβλε προϖισιονσ φορ τηε
βενεφιτ οφ Χοντραχτορ ιν σαιδ διρεχτ χοντραχτσ βετωεεν Οωνερ ανδ συχη υτιλιτψ οωνερσ ανδ οτηερ
χοντραχτορσ.
12.3 Ιφ ανψ παρτ οφ Χοντραχτορ∋σ Wορκ δεπενδσ φορ προπερ εξεχυτιον ορ ρεσυλτσ υπον τηε ωορκ οφ ανψ
οτηερ χοντραχτορ ορ υτιλιτψ οωνερ (ορ Οωνερ), Χοντραχτορ σηαλλ ινσπεχτ ανδ προmπτλψ ρεπορτ το Προϕεχτ
Μαναγερ ιν ωριτινγ ανψ δελαψσ, δεφεχτσ ορ δεφιχιενχιεσ ιν συχη ωορκ τηατ ρενδερ ιτ υναϖαιλαβλε ορ
υνσυιταβλε φορ συχη προπερ εξεχυτιον ανδ ρεσυλτσ. Χοντραχτορ∋σ φαιλυρε το ρεπορτ ωιλλ χονστιτυτε αν
αχχεπτανχε οφ τηε οτηερ ωορκ ασ φιτ ανδ προπερ φορ ιντεγρατιον ωιτη Χοντραχτορ∋σ Wορκ.
13.

ΙΝDΕΜΝΙΦΙΧΑΤΙΟΝ ΑΝD ΙΝΣΥΡΑΝΧΕ.

13.1 Το τηε mαξιmυm εξτεντ περmιττεδ βψ Φλοριδα λαω, τηε Χοντραχτορ σηαλλ δεφενδ, ινδεmνιφψ ανδ
ηολδ ηαρmλεσσ Χολλιερ Χουντψ, ιτσ οφφιχερσ ανδ εmπλοψεεσ φροm ανψ ανδ αλλ λιαβιλιτιεσ, δαmαγεσ, λοσσεσ
ανδ χοστσ, ινχλυδινγ, βυτ νοτ λιmιτεδ το, ρεασοναβλε αττορνεψσ’ φεεσ ανδ παραλεγαλσ’ φεεσ, το τηε εξτεντ
χαυσεδ βψ τηε νεγλιγενχε, ρεχκλεσσνεσσ, ορ ιντεντιοναλλψ ωρονγφυλ χονδυχτ οφ τηε Χοντραχτορ ορ
ανψονε εmπλοψεδ ορ υτιλιζεδ βψ τηε Χοντραχτορ ιν τηε περφορmανχε οφ τηισ Αγρεεmεντ.
13.2 Τηε δυτψ το δεφενδ υνδερ τηισ Αρτιχλε 13 ισ ινδεπενδεντ ανδ σεπαρατε φροm τηε δυτψ το
ινδεmνιφψ, ανδ τηε δυτψ το δεφενδ εξιστσ ρεγαρδλεσσ οφ ανψ υλτιmατε λιαβιλιτψ οφ τηε Χοντραχτορ, Οωνερ
ανδ ανψ ινδεmνιφιεδ παρτψ. Τηε δυτψ το δεφενδ αρισεσ ιmmεδιατελψ υπον πρεσεντατιον οφ α χλαιm βψ
ανψ παρτψ ανδ ωριττεν νοτιχε οφ συχη χλαιm βεινγ προϖιδεδ το Χοντραχτορ. Χοντραχτορ’σ οβλιγατιον το
ινδεmνιφψ ανδ δεφενδ υνδερ τηισ Αρτιχλε 13 ωιλλ συρϖιϖε τηε εξπιρατιον ορ εαρλιερ τερmινατιον οφ τηισ
Αγρεεmεντ υντιλ ιτ ισ δετερmινεδ βψ φιναλ ϕυδγmεντ τηατ αν αχτιον αγαινστ τηε Οωνερ ορ αν ινδεmνιφιεδ
παρτψ φορ τηε mαττερ ινδεmνιφιεδ ηερευνδερ ισ φυλλψ ανδ φιναλλψ βαρρεδ βψ τηε αππλιχαβλε στατυτε οφ
λιmιτατιονσ.
13.3 Χοντραχτορ σηαλλ οβταιν ανδ χαρρψ, ατ αλλ τιmεσ δυρινγ ιτσ περφορmανχε υνδερ τηε Χοντραχτ
Dοχυmεντσ, ινσυρανχε οφ τηε τψπεσ ανδ ιν τηε αmουντσ σετ φορτη ιν Εξηιβιτ Β−3 το τηε Αγρεεmεντ.
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Φυρτηερ, τηε Χοντραχτορ σηαλλ ατ αλλ τιmεσ χοmπλψ ωιτη αλλ οφ τηε τερmσ, χονδιτιονσ, ρεθυιρεmεντσ ανδ
οβλιγατιονσ σετ φορτη υνδερ Εξηιβιτ Β−3.
14.

ΧΟΜΠΛΙΑΝΧΕ WΙΤΗ ΛΑWΣ.

14.1 Χοντραχτορ αγρεεσ το χοmπλψ, ατ ιτσ οων εξπενσε, ωιτη αλλ φεδεραλ, στατε ανδ λοχαλ λαωσ, χοδεσ,
στατυτεσ, ορδινανχεσ, ρυλεσ, ρεγυλατιονσ ανδ ρεθυιρεmεντσ αππλιχαβλε το τηε Προϕεχτ, ινχλυδινγ βυτ νοτ
λιmιτεδ το τηοσε δεαλινγ ωιτη ταξατιον, ωορκερ∋σ χοmπενσατιον, εθυαλ εmπλοψmεντ ανδ σαφετψ
(ινχλυδινγ, βυτ νοτ λιmιτεδ το, τηε Τρενχη Σαφετψ Αχτ, Χηαπτερ 553, Φλοριδα Στατυτεσ). Ιφ Χοντραχτορ
οβσερϖεσ τηατ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ αρε ατ ϖαριανχε τηερεωιτη, ιτ σηαλλ προmπτλψ νοτιφψ Προϕεχτ
Μαναγερ ιν ωριτινγ. Το τηε εξτεντ ανψ λαω, ρυλε, ρεγυλατιον, χοδε, στατυτε, ορ ορδινανχε ρεθυιρεσ τηε
ινχλυσιον οφ χερταιν τερmσ ιν τηισ Αγρεεmεντ ιν ορδερ φορ τηισ Αγρεεmεντ το βε ενφορχεαβλε, συχη τερmσ
σηαλλ βε δεεmεδ ινχλυδεδ ιν τηισ Αγρεεmεντ. Νοτωιτηστανδινγ ανψτηινγ ιν τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ
το τηε χοντραρψ, ιτ ισ υνδερστοοδ ανδ αγρεεδ τηατ ιν τηε εϖεντ οφ α χηανγε ιν ανψ αππλιχαβλε λαωσ,
ορδινανχεσ, ρυλεσ ορ ρεγυλατιονσ συβσεθυεντ το τηε δατε τηισ Αγρεεmεντ ωασ εξεχυτεδ τηατ ινχρεασεσ
τηε Χοντραχτορ’σ τιmε ορ χοστ οφ περφορmανχε οφ τηε Wορκ, Χοντραχτορ ισ εντιτλεδ το α Χηανγε Ορδερ
φορ συχη ινχρεασεσ, εξχεπτ το τηε εξτεντ Χοντραχτορ κνεω ορ σηουλδ ηαϖε κνοων οφ συχη χηανγεσ
πριορ το τηε δατε οφ τηισ Αγρεεmεντ.
14.2 Βψ εξεχυτινγ ανδ εντερινγ ιντο τηισ αγρεεmεντ, τηε Χοντραχτορ ισ φορmαλλψ αχκνοωλεδγινγ
ωιτηουτ εξχεπτιον ορ στιπυλατιον τηατ ιτ ισ φυλλψ ρεσπονσιβλε φορ χοmπλψινγ ωιτη τηε προϖισιονσ οφ τηε
Ιmmιγρατιον Ρεφορm ανδ Χοντρολ Αχτ οφ 1986 ασ λοχατεδ ατ 8 Υ.Σ.Χ. 1324, ετ σεθ. ανδ ρεγυλατιονσ
ρελατινγ τηερετο, ασ ειτηερ mαψ βε αmενδεδ. Φαιλυρε βψ τηε Χοντραχτορ το χοmπλψ ωιτη τηε λαωσ
ρεφερενχεδ ηερειν σηαλλ χονστιτυτε α βρεαχη οφ τηισ αγρεεmεντ ανδ τηε Χουντψ σηαλλ ηαϖε τηε
δισχρετιον το υνιλατεραλλψ τερmινατε τηισ αγρεεmεντ ιmmεδιατελψ.
14.3 Στατυτεσ ανδ εξεχυτιϖε ορδερσ ρεθυιρε εmπλοψερσ το αβιδε βψ τηε ιmmιγρατιον λαωσ οφ τηε Υνιτεδ
Στατεσ ανδ το εmπλοψ ονλψ ινδιϖιδυαλσ ωηο αρε ελιγιβλε το ωορκ ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ.
Τηε Εmπλοψmεντ Ελιγιβιλιτψ ςεριφιχατιον Σψστεm (Ε−ςεριφψ) οπερατεδ βψ τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηοmελανδ
Σεχυριτψ (DΗΣ) ιν παρτνερσηιπ ωιτη τηε Σοχιαλ Σεχυριτψ Αδmινιστρατιον (ΣΣΑ), προϖιδεσ αν Ιντερνετ−
βασεδ mεανσ οφ ϖεριφψινγ εmπλοψmεντ ελιγιβιλιτψ οφ ωορκερσ ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ; ιτ ισ νοτ α συβστιτυτε
φορ ανψ οτηερ εmπλοψmεντ ελιγιβιλιτψ ϖεριφιχατιον ρεθυιρεmεντσ. Τηε προγραm ωιλλ βε υσεδ φορ Χολλιερ
Χουντψ φορmαλ Ινϖιτατιονσ το Βιδ (ΙΤΒ) ανδ Ρεθυεστ φορ Προποσαλσ (ΡΦΠ) ινχλυδινγ προφεσσιοναλ
σερϖιχεσ ανδ χονστρυχτιον σερϖιχεσ.
Εξχεπτιονσ το τηε προγραm:
• Χοmmοδιτψ βασεδ προχυρεmεντ ωηερε νο σερϖιχεσ αρε προϖιδεδ.
• Wηερε τηε ρεθυιρεmεντ φορ τηε αφφιδαϖιτ ισ ωαιϖεδ βψ τηε Βοαρδ οφ Χουντψ Χοmmισσιονερσ
Χοντραχτορσ / Βιδδερσ αρε ρεθυιρεδ το ενρολλ ιν τηε Ε−ςεριφψ προγραm, ανδ προϖιδε αχχεπταβλε εϖιδενχε
οφ τηειρ ενρολλmεντ, ατ τηε τιmε οφ τηε συβmισσιον οφ τηε Χοντραχτορ’σ/βιδδερ’σ προποσαλ. Αχχεπταβλε
εϖιδενχε χονσιστσ οφ α χοπψ οφ τηε προπερλψ χοmπλετεδ Ε−ςεριφψ Χοmπανψ Προφιλε παγε ορ α χοπψ οφ
τηε φυλλψ εξεχυτεδ Ε−ςεριφψ Μεmορανδυm οφ Υνδερστανδινγ φορ τηε χοmπανψ. Χοντραχτορσ αρε αλσο
ρεθυιρεδ το προϖιδε τηε Χολλιερ Χουντψ Προχυρεmεντ Σερϖιχεσ Dιϖισιον αν εξεχυτεδ αφφιδαϖιτ χερτιφψινγ
τηεψ σηαλλ χοmπλψ ωιτη τηε Ε−ςεριφψ Προγραm. Τηε αφφιδαϖιτ ισ ατταχηεδ το τηε σολιχιτατιον δοχυmεντσ.
Ιφ τηε Βιδδερ/Χοντραχτορ δοεσ νοτ χοmπλψ ωιτη προϖιδινγ βοτη τηε αχχεπταβλε Ε−ςεριφψ
εϖιδενχε ανδ τηε εξεχυτεδ αφφιδαϖιτ τηε βιδδερ’σ / Χοντραχτορ’σ προποσαλ mαψ βε δεεmεδ νον−
ρεσπονσιϖε.
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Αδδιτιοναλλψ, Χοντραχτορσ σηαλλ ρεθυιρε αλλ συβχοντραχτεδ Χοντραχτορσ το υσε τηε Ε−ςεριφψ σψστεm φορ
αλλ πυρχηασεσ νοτ χοϖερεδ υνδερ τηε “Εξχεπτιονσ το τηε προγραm” χλαυσε αβοϖε.
Φορ αδδιτιοναλ ινφορmατιον ρεγαρδινγ τηε Εmπλοψmεντ Ελιγιβιλιτψ ςεριφιχατιον Σψστεm (Ε−ςεριφψ)
προγραm ϖισιτ τηε φολλοωινγ ωεβσιτε: ηττπ://ωωω.δησ.γοϖ/Ε−ςεριφψ. Ιτ σηαλλ βε τηε Χοντραχτορ’σ
ρεσπονσιβιλιτψ το φαmιλιαριζε τηεmσελϖεσ ωιτη αλλ ρυλεσ ανδ ρεγυλατιονσ γοϖερνινγ τηισ προγραm.
Χοντραχτορ αχκνοωλεδγεσ, ανδ ωιτηουτ εξχεπτιον ορ στιπυλατιον, ανψ φιρm(σ) ρεχειϖινγ αν αωαρδ σηαλλ
βε φυλλψ ρεσπονσιβλε φορ χοmπλψινγ ωιτη τηε προϖισιονσ οφ τηε Ιmmιγρατιον Ρεφορm ανδ Χοντρολ Αχτ οφ
1986 ασ λοχατεδ ατ 8 Υ.Σ.Χ. 1324, ετ σεθ. ανδ ρεγυλατιονσ ρελατινγ τηερετο, ασ ειτηερ mαψ βε αmενδεδ
ανδ ωιτη τηε προϖισιονσ χονταινεδ ωιτηιν τηισ αφφιδαϖιτ. Φαιλυρε βψ τηε αωαρδεδ φιρm(σ) το χοmπλψ ωιτη
τηε λαωσ ρεφερενχεδ ηερειν ορ τηε προϖισιονσ οφ τηισ αφφιδαϖιτ σηαλλ χονστιτυτε α βρεαχη οφ τηε αωαρδ
αγρεεmεντ ανδ τηε Χουντψ σηαλλ ηαϖε τηε δισχρετιον το υνιλατεραλλψ τερmινατε σαιδ αγρεεmεντ
ιmmεδιατελψ.
15.

ΧΛΕΑΝΥΠ ΑΝD ΠΡΟΤΕΧΤΙΟΝΣ.

15.1 Χοντραχτορ αγρεεσ το κεεπ τηε Προϕεχτ σιτε χλεαν ατ αλλ τιmεσ οφ δεβρισ, ρυββιση ανδ ωαστε
mατεριαλσ αρισινγ ουτ οφ τηε Wορκ. Ατ τηε χοmπλετιον οφ τηε Wορκ, Χοντραχτορ σηαλλ ρεmοϖε αλλ δεβρισ,
ρυββιση ανδ ωαστε mατεριαλσ φροm ανδ αβουτ τηε Προϕεχτ σιτε, ασ ωελλ ασ αλλ τοολσ, αππλιανχεσ,
χονστρυχτιον εθυιπmεντ ανδ mαχηινερψ ανδ συρπλυσ mατεριαλσ, ανδ σηαλλ λεαϖε τηε Προϕεχτ σιτε χλεαν
ανδ ρεαδψ φορ οχχυπανχψ βψ Οωνερ.
15.2 Ανψ εξιστινγ συρφαχε ορ συβσυρφαχε ιmπροϖεmεντσ, ινχλυδινγ, βυτ νοτ λιmιτεδ το, παϖεmεντσ,
χυρβσ, σιδεωαλκσ, πιπεσ, υτιλιτιεσ, φοοτινγσ, στρυχτυρεσ, τρεεσ ανδ σηρυββερψ, νοτ ινδιχατεδ ιν τηε
Χοντραχτ Dοχυmεντσ το βε ρεmοϖεδ ορ αλτερεδ, σηαλλ βε προτεχτεδ βψ Χοντραχτορ φροm δαmαγε δυρινγ
τηε προσεχυτιον οφ τηε Wορκ. Συβϕεχτ το τηε Σεχτιον 2.3 αβοϖε, ανψ συχη ιmπροϖεmεντσ σο δαmαγεδ
σηαλλ βε ρεστορεδ βψ Χοντραχτορ το τηε χονδιτιον εθυαλ το τηατ εξιστινγ ατ τηε τιmε οφ Χοντραχτορ∋σ
χοmmενχεmεντ οφ τηε Wορκ.
16.

ΑΣΣΙΓΝΜΕΝΤ.

16.1 Χοντραχτορ σηαλλ νοτ ασσιγν τηισ Αγρεεmεντ ορ ανψ παρτ τηερεοφ, ωιτηουτ τηε πριορ χονσεντ ιν
ωριτινγ οφ Οωνερ. Ανψ αττεmπτ το ασσιγν ορ οτηερωισε τρανσφερ τηισ Αγρεεmεντ, ορ ανψ παρτ ηερειν,
ωιτηουτ τηε Οωνερ∋σ χονσεντ, σηαλλ βε ϖοιδ. Ιφ Χοντραχτορ δοεσ, ωιτη αππροϖαλ, ασσιγν τηισ Αγρεεmεντ
ορ ανψ παρτ τηερεοφ, ιτ σηαλλ ρεθυιρε τηατ ιτσ ασσιγνεε βε βουνδ το ιτ ανδ το ασσυmε τοωαρδ Χοντραχτορ
αλλ οφ τηε οβλιγατιονσ ανδ ρεσπονσιβιλιτιεσ τηατ Χοντραχτορ ηασ ασσυmεδ τοωαρδ Οωνερ.
17.

ΠΕΡΜΙΤΣ, ΛΙΧΕΝΣΕΣ ΑΝD ΤΑΞΕΣ.

17.1 Πυρσυαντ το Σεχτιον 218.80, Φ.Σ., Οωνερ ωιλλ παψ φορ αλλ Χολλιερ Χουντψ περmιτσ ανδ φεεσ,
ινχλυδινγ λιχενσε φεεσ, περmιτ φεεσ, ιmπαχτ φεεσ ορ ινσπεχτιον φεεσ αππλιχαβλε το τηε Wορκ τηρουγη αν
ιντερναλ βυδγετ τρανσφερ(σ). Χοντραχτορ ισ νοτ ρεσπονσιβλε φορ παψινγ φορ περmιτσ ισσυεδ βψ Χολλιερ
Χουντψ, βυτ Χοντραχτορ ισ ρεσπονσιβλε φορ αχθυιρινγ αλλ περmιτσ. Οωνερ mαψ ρεθυιρε τηε Χοντραχτορ το
δελιϖερ ιντερναλ βυδγετ τρανσφερ δοχυmεντσ το αππλιχαβλε Χολλιερ Χουντψ αγενχιεσ ωηεν τηε
Χοντραχτορ ισ αχθυιρινγ περmιτσ. Οωνερ ωιλλ νοτ βε οβλιγατεδ το παψ φορ ανψ περmιτσ οβταινεδ βψ
Συβχοντραχτορσ.
17.2 Αλλ περmιτσ, φεεσ ανδ λιχενσεσ νεχεσσαρψ φορ τηε προσεχυτιον οφ τηε Wορκ ωηιχη αρε νοτ ισσυεδ
βψ Χολλιερ Χουντψ σηαλλ βε αχθυιρεδ ανδ παιδ φορ βψ τηε Χοντραχτορ.
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17.3 Χοντραχτορ σηαλλ παψ αλλ σαλεσ, χονσυmερ, υσε ανδ οτηερ σιmιλαρ ταξεσ ασσοχιατεδ ωιτη τηε
Wορκ ορ πορτιονσ τηερεοφ, ωηιχη αρε αππλιχαβλε δυρινγ τηε περφορmανχε οφ τηε Wορκ.
18.

ΤΕΡΜΙΝΑΤΙΟΝ ΦΟΡ DΕΦΑΥΛΤ.

18.1 Χοντραχτορ σηαλλ βε χονσιδερεδ ιν mατεριαλ δεφαυλτ οφ τηε Αγρεεmεντ ανδ συχη δεφαυλτ σηαλλ βε
χονσιδερεδ χαυσε φορ Οωνερ το τερmινατε τηε Αγρεεmεντ, ιν ωηολε ορ ιν παρτ, ασ φυρτηερ σετ φορτη ιν
τηισ Σεχτιον, ιφ Χοντραχτορ: (1) φαιλσ το βεγιν τηε Wορκ υνδερ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ ωιτηιν τηε τιmε
σπεχιφιεδ ηερειν; ορ (2) φαιλσ το προπερλψ ανδ τιmελψ περφορm τηε Wορκ ασ διρεχτεδ βψ τηε Προϕεχτ
Μαναγερ ορ ασ προϖιδεδ φορ ιν τηε αππροϖεδ Προγρεσσ Σχηεδυλε; ορ (3) περφορmσ τηε Wορκ υνσυιταβλψ
ορ νεγλεχτσ ορ ρεφυσεσ το ρεmοϖε mατεριαλσ ορ το χορρεχτ ορ ρεπλαχε συχη Wορκ ασ mαψ βε ρεϕεχτεδ ασ
υναχχεπταβλε ορ υνσυιταβλε; ορ (4) δισχοντινυεσ τηε προσεχυτιον οφ τηε Wορκ; ορ (5) φαιλσ το ρεσυmε
Wορκ ωηιχη ηασ βεεν συσπενδεδ ωιτηιν α ρεασοναβλε τιmε αφτερ βεινγ νοτιφιεδ το δο σο; ορ (6)
βεχοmεσ ινσολϖεντ ορ ισ δεχλαρεδ βανκρυπτ, ορ χοmmιτσ ανψ αχτ οφ βανκρυπτχψ; ορ (7) αλλοωσ ανψ φιναλ
ϕυδγmεντ το στανδ αγαινστ ιτ υνσατισφιεδ φορ mορε τηαν τεν (10) δαψσ; ορ (8) mακεσ αν ασσιγνmεντ φορ
τηε βενεφιτ οφ χρεδιτορσ; ορ (9) φαιλσ το οβεψ ανψ αππλιχαβλε χοδεσ, λαωσ, ορδινανχεσ, ρυλεσ ορ
ρεγυλατιονσ ωιτη ρεσπεχτ το τηε Wορκ; ορ (10) mατεριαλλψ βρεαχηεσ ανψ οτηερ προϖισιον οφ τηε Χοντραχτ
Dοχυmεντσ.
18.2 Οωνερ σηαλλ νοτιφψ Χοντραχτορ ιν ωριτινγ οφ Χοντραχτορ∋σ δεφαυλτ(σ). Ιφ Οωνερ δετερmινεσ τηατ
Χοντραχτορ ηασ νοτ ρεmεδιεδ ανδ χυρεδ τηε δεφαυλτ(σ) ωιτηιν σεϖεν (7) χαλενδαρ δαψσ φολλοωινγ ρεχειπτ
βψ Χοντραχτορ οφ σαιδ ωριττεν νοτιχε ορ συχη λονγερ περιοδ οφ τιmε ασ mαψ βε χονσεντεδ το βψ Οωνερ
ιν ωριτινγ ανδ ιν ιτσ σολε δισχρετιον, τηεν Οωνερ, ατ ιτσ οπτιον, ωιτηουτ ρελεασινγ ορ ωαιϖινγ ιτσ ριγητσ
ανδ ρεmεδιεσ αγαινστ τηε Χοντραχτορ∋σ συρετιεσ ανδ ωιτηουτ πρεϕυδιχε το ανψ οτηερ ριγητ ορ ρεmεδψ ιτ
mαψ βε εντιτλεδ το ηερευνδερ ορ βψ λαω, mαψ τερmινατε Χοντραχτορ∋σ ριγητ το προχεεδ υνδερ τηε
Αγρεεmεντ, ιν ωηολε ορ ιν παρτ, ανδ τακε ποσσεσσιον οφ αλλ ορ ανψ πορτιον οφ τηε Wορκ ανδ ανψ
mατεριαλσ, τοολσ, εθυιπmεντ, ανδ αππλιανχεσ οφ Χοντραχτορ, τακε ασσιγνmεντσ οφ ανψ οφ Χοντραχτορ∋σ
συβχοντραχτσ ανδ πυρχηασε ορδερσ, ανδ χοmπλετε αλλ ορ ανψ πορτιον οφ Χοντραχτορ∋σ Wορκ βψ ωηατεϖερ
mεανσ, mετηοδ ορ αγενχψ ωηιχη Οωνερ, ιν ιτσ σολε δισχρετιον, mαψ χηοοσε.
18.3 Ιφ Οωνερ δεεmσ ανψ οφ τηε φορεγοινγ ρεmεδιεσ νεχεσσαρψ, Χοντραχτορ αγρεεσ τηατ ιτ σηαλλ νοτ
βε εντιτλεδ το ρεχειϖε ανψ φυρτηερ παψmεντσ ηερευνδερ υντιλ αφτερ τηε Προϕεχτ ισ χοmπλετεδ. Αλλ mονεψσ
εξπενδεδ ανδ αλλ οφ τηε χοστσ, λοσσεσ, δαmαγεσ ανδ εξτρα εξπενσεσ, ινχλυδινγ αλλ mαναγεmεντ,
αδmινιστρατιϖε ανδ οτηερ οϖερηεαδ ανδ οτηερ διρεχτ ανδ ινδιρεχτ εξπενσεσ (ινχλυδινγ Dεσιγν
Προφεσσιοναλ ανδ αττορνεψσ∋ φεεσ) ορ δαmαγεσ ινχυρρεδ βψ Οωνερ ινχιδεντ το συχη χοmπλετιον, σηαλλ
βε δεδυχτεδ φροm τηε Χοντραχτ Αmουντ, ανδ ιφ συχη εξπενδιτυρεσ εξχεεδ τηε υνπαιδ βαλανχε οφ τηε
Χοντραχτ Αmουντ, Χοντραχτορ αγρεεσ το παψ προmπτλψ το Οωνερ ον δεmανδ τηε φυλλ αmουντ οφ συχη
εξχεσσ, ινχλυδινγ χοστσ οφ χολλεχτιον, αττορνεψσ∋ φεεσ (ινχλυδινγ αππεαλσ) ανδ ιντερεστ τηερεον ατ τηε
mαξιmυm λεγαλ ρατε οφ ιντερεστ υντιλ παιδ. Ιφ τηε υνπαιδ βαλανχε οφ τηε Χοντραχτ Αmουντ εξχεεδσ αλλ
συχη χοστσ, εξπενδιτυρεσ ανδ δαmαγεσ ινχυρρεδ βψ τηε Οωνερ το χοmπλετε τηε Wορκ, συχη εξχεσσ
σηαλλ βε παιδ το τηε Χοντραχτορ. Τηε αmουντ το βε παιδ το τηε Χοντραχτορ ορ Οωνερ, ασ τηε χασε mαψ
βε, σηαλλ βε αππροϖεδ βψ τηε Προϕεχτ Μαναγερ, υπον αππλιχατιον, ανδ τηισ οβλιγατιον φορ παψmεντ σηαλλ
συρϖιϖε τερmινατιον οφ τηε Αγρεεmεντ.
18.4 Τηε λιαβιλιτψ οφ Χοντραχτορ ηερευνδερ σηαλλ εξτενδ το ανδ ινχλυδε τηε φυλλ αmουντ οφ ανψ ανδ
αλλ συmσ παιδ, εξπενσεσ ανδ λοσσεσ ινχυρρεδ, δαmαγεσ συσταινεδ, ανδ οβλιγατιονσ ασσυmεδ βψ
Οωνερ ιν γοοδ φαιτη υνδερ τηε βελιεφ τηατ συχη παψmεντσ ορ ασσυmπτιονσ ωερε νεχεσσαρψ ορ ρεθυιρεδ,
ιν χοmπλετινγ τηε Wορκ ανδ προϖιδινγ λαβορ, mατεριαλσ, εθυιπmεντ, συππλιεσ, ανδ οτηερ ιτεmσ τηερεφορε
ορ ρε−λεττινγ τηε Wορκ, ανδ ιν σεττλεmεντ, δισχηαργε ορ χοmπροmισε οφ ανψ χλαιmσ, δεmανδσ, συιτσ,
ανδ ϕυδγmεντσ περταινινγ το ορ αρισινγ ουτ οφ τηε Wορκ ηερευνδερ.
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18.5 Ιφ, αφτερ νοτιχε οφ τερmινατιον οφ Χοντραχτορ∋σ ριγητ το προχεεδ πυρσυαντ το τηισ Σεχτιον, ιτ ισ
δετερmινεδ φορ ανψ ρεασον τηατ Χοντραχτορ ωασ νοτ ιν δεφαυλτ, ορ τηατ ιτσ δεφαυλτ ωασ εξχυσαβλε, ορ
τηατ Οωνερ ισ νοτ εντιτλεδ το τηε ρεmεδιεσ αγαινστ Χοντραχτορ προϖιδεδ ηερειν, τηεν τηε τερmινατιον
ωιλλ βε δεεmεδ α τερmινατιον φορ χονϖενιενχε ανδ Χοντραχτορ∋σ ρεmεδιεσ αγαινστ Οωνερ σηαλλ βε τηε
σαmε ασ ανδ λιmιτεδ το τηοσε αφφορδεδ Χοντραχτορ υνδερ Σεχτιον 19 βελοω.
18.6 Ιν τηε εϖεντ (ι) Οωνερ φαιλσ το mακε ανψ υνδισπυτεδ παψmεντ το Χοντραχτορ ωιτηιν τηιρτψ (30)
δαψσ αφτερ συχη παψmεντ ισ δυε ορ Οωνερ οτηερωισε περσιστεντλψ φαιλσ το φυλφιλλ σοmε mατεριαλ οβλιγατιον
οωεδ βψ Οωνερ το Χοντραχτορ υνδερ τηισ Αγρεεmεντ, ανδ (ιι) Οωνερ ηασ φαιλεδ το χυρε συχη δεφαυλτ
ωιτηιν φουρτεεν (14) δαψσ οφ ρεχειϖινγ ωριττεν νοτιχε οφ σαmε φροm Χοντραχτορ, τηεν Χοντραχτορ mαψ
στοπ ιτσ περφορmανχε υνδερ τηισ Αγρεεmεντ υντιλ συχη δεφαυλτ ισ χυρεδ, αφτερ γιϖινγ Οωνερ α σεχονδ
φουρτεεν (14) δαψσ ωριττεν νοτιχε οφ Χοντραχτορ’σ ιντεντιον το στοπ περφορmανχε υνδερ τηε Αγρεεmεντ.
Ιφ τηε Wορκ ισ σο στοππεδ φορ α περιοδ οφ ονε ηυνδρεδ ανδ τωεντψ (120) χονσεχυτιϖε δαψσ τηρουγη νο
αχτ ορ φαυλτ οφ τηε Χοντραχτορ ορ ιτσ Συβχοντραχτορσ ορ τηειρ αγεντσ ορ εmπλοψεεσ ορ ανψ οτηερ περσονσ
περφορmινγ πορτιονσ οφ τηε Wορκ υνδερ χοντραχτ ωιτη τηε Χοντραχτορ ορ ανψ Συβχοντραχτορ, τηε
Χοντραχτορ mαψ τερmινατε τηισ Αγρεεmεντ βψ γιϖινγ ωριττεν νοτιχε το Οωνερ οφ Χοντραχτορ’σ ιντεντ το
τερmινατε τηισ Αγρεεmεντ. Ιφ Οωνερ δοεσ νοτ χυρε ιτσ δεφαυλτ ωιτηιν φουρτεεν (14) δαψσ αφτερ ρεχειπτ
οφ Χοντραχτορ’σ ωριττεν νοτιχε, Χοντραχτορ mαψ, υπον φουρτεεν (14) αδδιτιοναλ δαψσ∋ ωριττεν νοτιχε το
τηε Οωνερ, τερmινατε τηε Αγρεεmεντ ανδ ρεχοϖερ φροm τηε Οωνερ παψmεντ φορ Wορκ περφορmεδ
τηρουγη τηε τερmινατιον δατε, βυτ ιν νο εϖεντ σηαλλ Χοντραχτορ βε εντιτλεδ το παψmεντ φορ Wορκ νοτ
περφορmεδ ορ ανψ οτηερ δαmαγεσ φροm Οωνερ.
19.

ΤΕΡΜΙΝΑΤΙΟΝ ΦΟΡ ΧΟΝςΕΝΙΕΝΧΕ ΑΝD ΡΙΓΗΤ ΟΦ ΣΥΣΠΕΝΣΙΟΝ.

19.1 Οωνερ σηαλλ ηαϖε τηε ριγητ το τερmινατε τηισ Αγρεεmεντ ωιτηουτ χαυσε υπον σεϖεν (7)
χαλενδαρ δαψσ ωριττεν νοτιχε το Χοντραχτορ. Ιν τηε εϖεντ οφ συχη τερmινατιον φορ χονϖενιενχε,
Χοντραχτορ∋σ ρεχοϖερψ αγαινστ Οωνερ σηαλλ βε λιmιτεδ το τηατ πορτιον οφ τηε Χοντραχτ Αmουντ εαρνεδ
τηρουγη τηε δατε οφ τερmινατιον, τογετηερ ωιτη ανψ ρεταιναγε ωιτηηελδ ανδ ρεασοναβλε τερmινατιον
εξπενσεσ ινχυρρεδ, βυτ Χοντραχτορ σηαλλ νοτ βε εντιτλεδ το ανψ οτηερ ορ φυρτηερ ρεχοϖερψ αγαινστ
Οωνερ, ινχλυδινγ, βυτ νοτ λιmιτεδ το, δαmαγεσ ορ ανψ αντιχιπατεδ προφιτ ον πορτιονσ οφ τηε Wορκ νοτ
περφορmεδ.
19.2 Οωνερ σηαλλ ηαϖε τηε ριγητ το συσπενδ αλλ ορ ανψ πορτιονσ οφ τηε Wορκ υπον γιϖινγ Χοντραχτορ
νοτ λεσσ τηαν τωο (2) χαλενδαρ δαψσ∋ πριορ ωριττεν νοτιχε οφ συχη συσπενσιον. Ιφ αλλ ορ ανψ πορτιον οφ
τηε Wορκ ισ σο συσπενδεδ, Χοντραχτορ∋σ σολε ανδ εξχλυσιϖε ρεmεδψ σηαλλ βε το σεεκ αν εξτενσιον οφ
τιmε το ιτσ σχηεδυλε ιν αχχορδανχε ωιτη τηε προχεδυρεσ σετ φορτη ιν τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ. Ιν νο
εϖεντ σηαλλ τηε Χοντραχτορ βε εντιτλεδ το ανψ αδδιτιοναλ χοmπενσατιον ορ δαmαγεσ. Προϖιδεδ,
ηοωεϖερ, ιφ τηε ορδερεδ συσπενσιον εξχεεδσ σιξ (6) mοντησ, τηε Χοντραχτορ σηαλλ ηαϖε τηε ριγητ το
τερmινατε τηε Αγρεεmεντ ωιτη ρεσπεχτ το τηατ πορτιον οφ τηε Wορκ ωηιχη ισ συβϕεχτ το τηε ορδερεδ
συσπενσιον.
20.

ΧΟΜΠΛΕΤΙΟΝ.

20.1 Wηεν τηε εντιρε Wορκ (ορ ανψ πορτιον τηερεοφ δεσιγνατεδ ιν ωριτινγ βψ Οωνερ) ισ ρεαδψ φορ ιτσ
ιντενδεδ υσε, Χοντραχτορ σηαλλ νοτιφψ Προϕεχτ Μαναγερ ιν ωριτινγ τηατ τηε εντιρε Wορκ (ορ συχη
δεσιγνατεδ πορτιον) ισ συβσταντιαλλψ χοmπλετε. Wιτηιν α ρεασοναβλε τιmε τηερεαφτερ, Οωνερ, Χοντραχτορ
ανδ Dεσιγν Προφεσσιοναλ σηαλλ mακε αν ινσπεχτιον οφ τηε Wορκ (ορ δεσιγνατεδ πορτιον τηερεοφ) το
δετερmινε τηε στατυσ οφ χοmπλετιον. Ιφ Οωνερ, αφτερ χονφερρινγ ωιτη τηε Dεσιγν Προφεσσιοναλ, δοεσ
νοτ χονσιδερ τηε Wορκ (ορ δεσιγνατεδ πορτιον) συβσταντιαλλψ χοmπλετε, Προϕεχτ Μαναγερ σηαλλ νοτιφψ
Χοντραχτορ ιν ωριτινγ γιϖινγ τηε ρεασονσ τηερεφορε. Ιφ Οωνερ, αφτερ χονφερρινγ ωιτη τηε Dεσιγν
Προφεσσιοναλ, χονσιδερσ τηε Wορκ (ορ δεσιγνατεδ πορτιον) συβσταντιαλλψ χοmπλετε, Προϕεχτ Μαναγερ
43
Χονστρυχτιον Σερϖιχεσ Αγρεεmεντ: Ρεϖισεδ 092520 (ϖ7)

σηαλλ πρεπαρε ανδ δελιϖερ το Χοντραχτορ α Χερτιφιχατε οφ Συβσταντιαλ Χοmπλετιον ωηιχη σηαλλ φιξ τηε
δατε οφ Συβσταντιαλ Χοmπλετιον φορ τηε εντιρε Wορκ (ορ δεσιγνατεδ πορτιον τηερεοφ) ανδ ινχλυδε α
τεντατιϖε πυνχη−λιστ οφ ιτεmσ το βε χοmπλετεδ ορ χορρεχτεδ βψ Χοντραχτορ βεφορε φιναλ παψmεντ. Οωνερ
σηαλλ ηαϖε τηε ριγητ το εξχλυδε Χοντραχτορ φροm τηε Wορκ ανδ Προϕεχτ σιτε (ορ δεσιγνατεδ πορτιον
τηερεοφ) αφτερ τηε δατε οφ Συβσταντιαλ Χοmπλετιον, βυτ Οωνερ σηαλλ αλλοω Χοντραχτορ ρεασοναβλε
αχχεσσ το χοmπλετε ορ χορρεχτ ιτεmσ ον τηε τεντατιϖε πυνχη−λιστ. Τηε Προϕεχτ Μαναγερ, σηαλλ
χοορδινατε ωιτη τηε Χοντραχτορ τηε ρετυρν οφ ανψ συρπλυσ ασσετσ, ινχλυδινγ mατεριαλσ, συππλιεσ, ανδ
εθυιπmεντ.
20.2 Υπον ρεχειπτ οφ ωριττεν χερτιφιχατιον βψ Χοντραχτορ τηατ τηε Wορκ ισ χοmπλετεδ ιν αχχορδανχε
ωιτη τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ ανδ ισ ρεαδψ φορ φιναλ ινσπεχτιον ανδ αχχεπτανχε, Προϕεχτ Μαναγερ ανδ
Dεσιγν Προφεσσιοναλ ωιλλ mακε συχη ινσπεχτιον ανδ, ιφ τηεψ φινδ τηε Wορκ αχχεπταβλε ανδ φυλλψ
περφορmεδ υνδερ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ σηαλλ προmπτλψ αππροϖε παψmεντ, ρεχοmmενδινγ τηατ, ον
τηε βασισ οφ τηειρ οβσερϖατιονσ ανδ ινσπεχτιονσ, ανδ τηε Χοντραχτορ∋σ χερτιφιχατιον τηατ τηε Wορκ ηασ
βεεν χοmπλετεδ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε τερmσ ανδ χονδιτιονσ οφ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ, τηατ τηε
εντιρε βαλανχε φουνδ το βε δυε Χοντραχτορ ισ δυε ανδ παψαβλε. Νειτηερ τηε φιναλ παψmεντ νορ τηε
ρεταιναγε σηαλλ βεχοmε δυε ανδ παψαβλε υντιλ Χοντραχτορ συβmιτσ:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Ρεχειπτ οφ Χοντραχτορ’σ Φιναλ Αππλιχατιον φορ Παψmεντ.
Τηε Ρελεασε ανδ Αφφιδαϖιτ ιν τηε φορm ατταχηεδ ασ Εξηιβιτ Χ.
Χονσεντ οφ συρετψ το φιναλ παψmεντ.
Ρεχειπτ οφ τηε φιναλ παψmεντ χηεχκ λιστ.
Ιφ ρεθυιρεδ βψ Οωνερ, οτηερ δατα εσταβλισηινγ παψmεντ ορ σατισφαχτιον οφ αλλ οβλιγατιονσ,
συχη ασ ρεχειπτσ, ρελεασεσ ανδ ωαιϖερσ οφ λιενσ, αρισινγ ουτ οφ τηε Χοντραχτ
Dοχυmεντσ, το τηε εξτεντ ανδ ιν συχη φορm ασ mαψ βε δεσιγνατεδ βψ Οωνερ.

Οωνερ ρεσερϖεσ τηε ριγητ το ινσπεχτ τηε Wορκ ανδ mακε αν ινδεπενδεντ δετερmινατιον ασ το τηε
Wορκ∋σ αχχεπταβιλιτψ, εϖεν τηουγη τηε Dεσιγν Προφεσσιοναλ mαψ ηαϖε ισσυεδ ιτσ ρεχοmmενδατιονσ.
Υνλεσσ ανδ υντιλ τηε Οωνερ ισ χοmπλετελψ σατισφιεδ, νειτηερ τηε φιναλ παψmεντ νορ τηε ρεταιναγε σηαλλ
βεχοmε δυε ανδ παψαβλε.
21.

WΑΡΡΑΝΤΨ.

21.1 Χοντραχτορ σηαλλ οβταιν ανδ ασσιγν το Οωνερ αλλ εξπρεσσ ωαρραντιεσ γιϖεν το Χοντραχτορ ορ ανψ
συβχοντραχτορσ βψ ανψ συβχοντραχτορ ορ mατεριαλ mεν συππλψινγ mατεριαλσ, εθυιπmεντ ορ φιξτυρεσ το
βε ινχορπορατεδ ιντο τηε Προϕεχτ. Χοντραχτορ ωαρραντσ το Οωνερ τηατ ανψ mατεριαλσ ανδ εθυιπmεντ
φυρνισηεδ υνδερ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ σηαλλ βε νεω υνλεσσ οτηερωισε σπεχιφιεδ, ανδ τηατ αλλ Wορκ
σηαλλ βε οφ γοοδ θυαλιτψ, φρεε φροm αλλ δεφεχτσ ανδ ιν χονφορmανχε ωιτη τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ.
Χοντραχτορ φυρτηερ ωαρραντσ το Οωνερ τηατ αλλ mατεριαλσ ανδ εθυιπmεντ φυρνισηεδ υνδερ τηε Χοντραχτ
Dοχυmεντσ σηαλλ βε αππλιεδ, ινσταλλεδ, χοννεχτεδ, ερεχτεδ, υσεδ, χλεανεδ ανδ χονδιτιονεδ ιν
αχχορδανχε ωιτη τηε ινστρυχτιονσ οφ τηε αππλιχαβλε mανυφαχτυρερσ, φαβριχατορσ, συππλιερσ ορ προχεσσορσ
εξχεπτ ασ οτηερωισε προϖιδεδ φορ ιν τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ. Ιφ, ωιτηιν ονε (1) ψεαρ αφτερ Συβσταντιαλ
Χοmπλετιον, ανψ Wορκ ισ φουνδ το βε δεφεχτιϖε ορ νοτ ιν χονφορmανχε ωιτη τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ,
Χοντραχτορ σηαλλ χορρεχτ ιτ προmπτλψ αφτερ ρεχειπτ οφ ωριττεν νοτιχε φροm Οωνερ. Χοντραχτορ σηαλλ αλσο
βε ρεσπονσιβλε φορ ανδ παψ φορ ρεπλαχεmεντ ορ ρεπαιρ οφ αδϕαχεντ mατεριαλσ ορ Wορκ ωηιχη mαψ βε
δαmαγεδ ασ α ρεσυλτ οφ συχη ρεπλαχεmεντ ορ ρεπαιρ. Φυρτηερ, ιν τηε εϖεντ οφ αν εmεργενχψ, Οωνερ
mαψ χοmmενχε το χορρεχτ ανψ δεφεχτιϖε Wορκ, ωιτηουτ πριορ νοτιχε το Χοντραχτορ, ατ Χοντραχτορ’σ
εξπενσε. Τηεσε ωαρραντιεσ αρε ιν αδδιτιον το τηοσε ιmπλιεδ ωαρραντιεσ το ωηιχη Οωνερ ισ εντιτλεδ ασ
α mαττερ οφ λαω.
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21.2 Νο λατερ τηαν 30 δαψσ πριορ το εξπιρατιον οφ τηε ωαρραντψ, τηε Προϕεχτ Μαναγερ, ορ ανοτηερ
ρεπρεσεντατιϖε οφ τηε Οωνερ, σηαλλ χονδυχτ αν ινσπεχτιον οφ τηε ωαρραντεδ ωορκ το ϖεριφψ χοmπλιανχε
ωιτη τηε ρεθυιρεmεντσ οφ τηε Αγρεεmεντ. Τηε Χοντραχτορ∋σ Ρεπρεσεντατιϖε σηαλλ βε πρεσεντ ατ τηε
τιmε οφ ινσπεχτιον ανδ σηαλλ τακε ρεmεδιαλ αχτιονσ το χορρεχτ ανψ δεφιχιενχιεσ νοτεδ ιν τηε ινσπεχτιον.
Φαιλυρε οφ τηε Χοντραχτορ το χορρεχτ τηε χιτεδ δεφιχιενχιεσ σηαλλ βε γρουνδσ φορ τηε Οωνερ το δισθυαλιφψ
τηε Χοντραχτορ φροm φυτυρε βιδ οππορτυνιτιεσ ωιτη τηε Οωνερ, ιν αδδιτιον το ανψ οτηερ ριγητσ ανδ
ρεmεδιεσ αϖαιλαβλε το Οωνερ.
22.

ΤΕΣΤΣ ΑΝD ΙΝΣΠΕΧΤΙΟΝΣ.

22.1 Οωνερ, Dεσιγν Προφεσσιοναλ, τηειρ ρεσπεχτιϖε ρεπρεσεντατιϖεσ, αγεντσ ανδ εmπλοψεεσ, ανδ
γοϖερνmενταλ αγενχιεσ ωιτη ϕυρισδιχτιον οϖερ τηε Προϕεχτ σηαλλ ηαϖε αχχεσσ ατ αλλ τιmεσ το τηε Wορκ,
ωηετηερ τηε Wορκ ισ βεινγ περφορmεδ ον ορ οφφ οφ τηε Προϕεχτ σιτε, φορ τηειρ οβσερϖατιον, ινσπεχτιον
ανδ τεστινγ. Χοντραχτορ σηαλλ προϖιδε προπερ, σαφε χονδιτιονσ φορ συχη αχχεσσ. Χοντραχτορ σηαλλ
προϖιδε Προϕεχτ Μαναγερ ωιτη τιmελψ νοτιχε οφ ρεαδινεσσ οφ τηε Wορκ φορ αλλ ρεθυιρεδ ινσπεχτιονσ, τεστσ
ορ αππροϖαλσ.
22.2 Ιφ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ ορ ανψ χοδεσ, λαωσ, ορδινανχεσ, ρυλεσ ορ ρεγυλατιονσ οφ ανψ πυβλιχ
αυτηοριτψ ηαϖινγ ϕυρισδιχτιον οϖερ τηε Προϕεχτ ρεθυιρεσ ανψ πορτιον οφ τηε Wορκ το βε σπεχιφιχαλλψ
ινσπεχτεδ, τεστεδ ορ αππροϖεδ, Χοντραχτορ σηαλλ ασσυmε φυλλ ρεσπονσιβιλιτψ τηερεφορε, παψ αλλ χοστσ ιν
χοννεχτιον τηερεωιτη ανδ φυρνιση Προϕεχτ Μαναγερ τηε ρεθυιρεδ χερτιφιχατεσ οφ ινσπεχτιον, τεστινγ ορ
αππροϖαλ. Αλλ ινσπεχτιονσ, τεστσ ορ αππροϖαλσ σηαλλ βε περφορmεδ ιν α mαννερ ανδ βψ οργανιζατιονσ
αχχεπταβλε το τηε Προϕεχτ Μαναγερ.
22.3 Χοντραχτορ ισ ρεσπονσιβλε, ωιτηουτ ρειmβυρσεmεντ φροm Οωνερ, φορ ρε−ινσπεχτιον φεεσ ανδ
χοστσ; το τηε εξτεντ συχη ρε−ινσπεχτιονσ αρε δυε το τηε φαυλτ ορ νεγλεχτ οφ Χοντραχτορ.
22.4 Ιφ ανψ Wορκ τηατ ισ το βε ινσπεχτεδ, τεστεδ ορ αππροϖεδ ισ χοϖερεδ ωιτηουτ ωριττεν χονχυρρενχε
φροm τηε Προϕεχτ Μαναγερ, συχη ωορκ mυστ, ιφ ρεθυεστεδ βψ Προϕεχτ Μαναγερ, βε υνχοϖερεδ φορ
οβσερϖατιον. Συχη υνχοϖερινγ σηαλλ βε ατ Χοντραχτορ∋σ εξπενσε υνλεσσ Χοντραχτορ ηασ γιϖεν Προϕεχτ
Μαναγερ τιmελψ νοτιχε οφ Χοντραχτορ∋σ ιντεντιον το χοϖερ τηε σαmε ανδ Προϕεχτ Μαναγερ ηασ νοτ αχτεδ
ωιτη ρεασοναβλε προmπτνεσσ το ρεσπονδ το συχη νοτιχε. Ιφ ανψ Wορκ ισ χοϖερεδ χοντραρψ το ωριττεν
διρεχτιονσ φροm Προϕεχτ Μαναγερ, συχη Wορκ mυστ, ιφ ρεθυεστεδ βψ Προϕεχτ Μαναγερ, βε υνχοϖερεδ
φορ Προϕεχτ Μαναγερ∋σ οβσερϖατιον ανδ βε ρεπλαχεδ ατ Χοντραχτορ∋σ σολε εξπενσε.
22.5 Τηε Οωνερ σηαλλ χηαργε το Χοντραχτορ ανδ mαψ δεδυχτ φροm ανψ παψmεντσ δυε Χοντραχτορ αλλ
ενγινεερινγ ανδ ινσπεχτιον εξπενσεσ ινχυρρεδ βψ Οωνερ ιν χοννεχτιον ωιτη ανψ οϖερτιmε ωορκ. Συχη
οϖερτιmε ωορκ χονσιστινγ οφ ανψ ωορκ δυρινγ τηε χονστρυχτιον περιοδ βεψονδ τηε ρεγυλαρ ειγητ (8) ηουρ
δαψ ανδ φορ ανψ ωορκ περφορmεδ ον Σατυρδαψ, Συνδαψ ορ ηολιδαψσ.
22.6 Νειτηερ οβσερϖατιονσ νορ οτηερ αχτιονσ βψ τηε Προϕεχτ Μαναγερ ορ Dεσιγν Προφεσσιοναλ νορ
ινσπεχτιονσ, τεστσ ορ αππροϖαλσ βψ οτηερσ σηαλλ ρελιεϖε Χοντραχτορ φροm Χοντραχτορ∋σ οβλιγατιονσ το
περφορm τηε Wορκ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ.
23.

DΕΦΕΧΤΙςΕ WΟΡΚ.

23.1 Wορκ νοτ χονφορmινγ το τηε ρεθυιρεmεντσ οφ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ ορ ανψ ωαρραντιεσ mαδε
ορ ασσιγνεδ βψ Χοντραχτορ το Οωνερ σηαλλ βε δεεmεδ δεφεχτιϖε Wορκ. Ιφ ρεθυιρεδ βψ Προϕεχτ Μαναγερ,
Χοντραχτορ σηαλλ ασ διρεχτεδ, ειτηερ χορρεχτ αλλ δεφεχτιϖε Wορκ, ωηετηερ ορ νοτ φαβριχατεδ, ινσταλλεδ ορ
χοmπλετεδ, ορ ιφ τηε δεφεχτιϖε Wορκ ηασ βεεν ρεϕεχτεδ βψ Προϕεχτ Μαναγερ, ρεmοϖε ιτ φροm τηε σιτε
ανδ ρεπλαχε ιτ ωιτη νον−δεφεχτιϖε Wορκ. Χοντραχτορ σηαλλ βεαρ αλλ διρεχτ, ινδιρεχτ ανδ χονσεθυεντιαλ
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χοστσ οφ συχη χορρεχτιον ορ ρεmοϖαλ (ινχλυδινγ, βυτ νοτ λιmιτεδ το φεεσ ανδ χηαργεσ οφ ενγινεερσ,
αρχηιτεχτσ, αττορνεψσ ανδ οτηερ προφεσσιοναλσ) mαδε νεχεσσαρψ τηερεβψ, ανδ σηαλλ ηολδ Οωνερ
ηαρmλεσσ φορ σαmε.
23.2 Ιφ τηε Προϕεχτ Μαναγερ χονσιδερσ ιτ νεχεσσαρψ ορ αδϖισαβλε τηατ χοϖερεδ Wορκ βε οβσερϖεδ
βψ Dεσιγν Προφεσσιοναλ ορ ινσπεχτεδ ορ τεστεδ βψ οτηερσ ανδ συχη Wορκ ισ νοτ οτηερωισε ρεθυιρεδ το
βε ινσπεχτεδ ορ τεστεδ, Χοντραχτορ, ατ Προϕεχτ Μαναγερ∋σ ρεθυεστ, σηαλλ υνχοϖερ, εξποσε ορ οτηερωισε
mακε αϖαιλαβλε φορ οβσερϖατιον, ινσπεχτιον ορ τεστσ ασ Προϕεχτ Μαναγερ mαψ ρεθυιρε, τηατ πορτιον οφ
τηε Wορκ ιν θυεστιον, φυρνισηινγ αλλ νεχεσσαρψ λαβορ, mατεριαλ ανδ εθυιπmεντ. Ιφ ιτ ισ φουνδ τηατ συχη
Wορκ ισ δεφεχτιϖε, Χοντραχτορ σηαλλ βεαρ αλλ διρεχτ, ινδιρεχτ ανδ χονσεθυεντιαλ χοστσ οφ συχη
υνχοϖερινγ, εξποσυρε, οβσερϖατιον, ινσπεχτιον ανδ τεστινγ ανδ οφ σατισφαχτορψ ρεχονστρυχτιον
(ινχλυδινγ, βυτ νοτ λιmιτεδ το, φεεσ ανδ χηαργεσ οφ ενγινεερσ, αρχηιτεχτσ, αττορνεψσ ανδ οτηερ
προφεσσιοναλσ), ανδ Οωνερ σηαλλ βε εντιτλεδ το αν αππροπριατε δεχρεασε ιν τηε Χοντραχτ Αmουντ. Ιφ,
ηοωεϖερ, συχη Wορκ ισ νοτ φουνδ το βε δεφεχτιϖε, Χοντραχτορ σηαλλ βε αλλοωεδ αν ινχρεασε ιν τηε
Χοντραχτ Αmουντ ανδ/ορ αν εξτενσιον το τηε Χοντραχτ Τιmε, διρεχτλψ αττριβυταβλε το συχη υνχοϖερινγ,
εξποσυρε, οβσερϖατιον, ινσπεχτιον, τεστινγ ανδ ρεχονστρυχτιον.
23.3 Ιφ ανψ πορτιον οφ τηε Wορκ ισ δεφεχτιϖε, ορ ιφ Χοντραχτορ φαιλσ το συππλψ συφφιχιεντ σκιλλεδ ωορκερσ,
συιταβλε mατεριαλσ ορ εθυιπmεντ ορ φαιλσ το φινιση ορ περφορm τηε Wορκ ιν συχη α ωαψ τηατ τηε χοmπλετεδ
Wορκ ωιλλ χονφορm το τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ, Προϕεχτ Μαναγερ mαψ ορδερ Χοντραχτορ το στοπ τηε
Wορκ, ορ ανψ πορτιον τηερεοφ, υντιλ τηε χαυσε φορ συχη ορδερ ηασ βεεν ελιmινατεδ. Τηε ριγητ οφ Προϕεχτ
Μαναγερ το στοπ τηε Wορκ σηαλλ βε εξερχισεδ, ιφ ατ αλλ, σολελψ φορ Οωνερ’σ βενεφιτ ανδ νοτηινγ ηερειν
σηαλλ βε χονστρυεδ ασ οβλιγατινγ τηε Προϕεχτ Μαναγερ το εξερχισε τηισ ριγητ φορ τηε βενεφιτ οφ Dεσιγν
Ενγινεερ, Χοντραχτορ, ορ ανψ οτηερ περσον.
23.4 Σηουλδ τηε Οωνερ δετερmινε, ατ ιτσ σολε οπινιον, ιτ ισ ιν τηε Οωνερ∋σ βεστ ιντερεστ το αχχεπτ
δεφεχτιϖε Wορκ, τηε Οωνερ mαψ δο σο. Χοντραχτορ σηαλλ βεαρ αλλ διρεχτ, ινδιρεχτ ανδ χονσεθυεντιαλ
χοστσ αττριβυταβλε το τηε Οωνερ∋σ εϖαλυατιον οφ ανδ δετερmινατιον το αχχεπτ δεφεχτιϖε Wορκ. Ιφ συχη
δετερmινατιον ισ ρενδερεδ πριορ το φιναλ παψmεντ, α Χηανγε Ορδερ σηαλλ βε εξεχυτεδ εϖιδενχινγ συχη
αχχεπτανχε οφ συχη δεφεχτιϖε Wορκ, ινχορπορατινγ τηε νεχεσσαρψ ρεϖισιονσ ιν τηε Χοντραχτ
Dοχυmεντσ ανδ ρεφλεχτινγ αν αππροπριατε δεχρεασε ιν τηε Χοντραχτ Αmουντ. Ιφ τηε Οωνερ αχχεπτσ
συχη δεφεχτιϖε Wορκ αφτερ φιναλ παψmεντ, Χοντραχτορ σηαλλ προmπτλψ παψ Οωνερ αν αππροπριατε αmουντ
το αδεθυατελψ χοmπενσατε Οωνερ φορ ιτσ αχχεπτανχε οφ τηε δεφεχτιϖε Wορκ.
23.5 Ιφ Χοντραχτορ φαιλσ, ωιτηιν α ρεασοναβλε τιmε αφτερ τηε ωριττεν νοτιχε φροm Προϕεχτ Μαναγερ, το
χορρεχτ δεφεχτιϖε Wορκ ορ το ρεmοϖε ανδ ρεπλαχε ρεϕεχτεδ δεφεχτιϖε Wορκ ασ ρεθυιρεδ βψ Προϕεχτ
Μαναγερ ορ Οωνερ, ορ ιφ Χοντραχτορ φαιλσ το περφορm τηε Wορκ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε Χοντραχτ
Dοχυmεντσ, ορ ιφ Χοντραχτορ φαιλσ το χοmπλψ ωιτη ανψ οφ τηε προϖισιονσ οφ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ,
Οωνερ mαψ, αφτερ σεϖεν (7) δαψσ ωριττεν νοτιχε το Χοντραχτορ, χορρεχτ ανδ ρεmεδψ ανψ συχη
δεφιχιενχψ. Προϖιδεδ, ηοωεϖερ, Οωνερ σηαλλ νοτ βε ρεθυιρεδ το γιϖε νοτιχε το Χοντραχτορ ιν τηε εϖεντ
οφ αν εmεργενχψ. Το τηε εξτεντ νεχεσσαρψ το χοmπλετε χορρεχτιϖε ανδ ρεmεδιαλ αχτιον, Οωνερ mαψ
εξχλυδε Χοντραχτορ φροm ανψ ορ αλλ οφ τηε Προϕεχτ σιτε, τακε ποσσεσσιον οφ αλλ ορ ανψ παρτ οφ τηε Wορκ,
ανδ συσπενδ Χοντραχτορ∋σ σερϖιχεσ ρελατεδ τηερετο, τακε ποσσεσσιον οφ Χοντραχτορ∋σ τοολσ, αππλιανχεσ,
χονστρυχτιον εθυιπmεντ ανδ mαχηινερψ ατ τηε Προϕεχτ σιτε ανδ ινχορπορατε ιν τηε Wορκ αλλ mατεριαλσ
ανδ εθυιπmεντ στορεδ ατ τηε Προϕεχτ σιτε ορ φορ ωηιχη Οωνερ ηασ παιδ Χοντραχτορ βυτ ωηιχη αρε στορεδ
ελσεωηερε. Χοντραχτορ σηαλλ αλλοω Οωνερ, Dεσιγν Προφεσσιοναλ ανδ τηειρ ρεσπεχτιϖε ρεπρεσεντατιϖεσ,
αγεντσ, ανδ εmπλοψεεσ συχη αχχεσσ το τηε Προϕεχτ σιτε ασ mαψ βε νεχεσσαρψ το εναβλε Οωνερ το
εξερχισε τηε ριγητσ ανδ ρεmεδιεσ υνδερ τηισ παραγραπη. Αλλ διρεχτ, ινδιρεχτ ανδ χονσεθυεντιαλ χοστσ
οφ Οωνερ ιν εξερχισινγ συχη ριγητσ ανδ ρεmεδιεσ σηαλλ βε χηαργεδ αγαινστ Χοντραχτορ, ανδ α Χηανγε
Ορδερ σηαλλ βε ισσυεδ, ινχορπορατινγ τηε νεχεσσαρψ ρεϖισιονσ το τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ, ινχλυδινγ
αν αππροπριατε δεχρεασε το τηε Χοντραχτ Αmουντ. Συχη διρεχτ, ινδιρεχτ ανδ χονσεθυεντιαλ χοστσ σηαλλ
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ινχλυδε, βυτ νοτ βε λιmιτεδ το, φεεσ ανδ χηαργεσ οφ ενγινεερσ, αρχηιτεχτσ, αττορνεψσ ανδ οτηερ
προφεσσιοναλσ, αλλ χουρτ χοστσ ανδ αλλ χοστσ οφ ρεπαιρ ανδ ρεπλαχεmεντ οφ ωορκ οφ οτηερσ δεστροψεδ ορ
δαmαγεδ βψ χορρεχτιον, ρεmοϖαλ ορ ρεπλαχεmεντ οφ Χοντραχτορ∋σ δεφεχτιϖε Wορκ. Χοντραχτορ σηαλλ νοτ
βε αλλοωεδ αν εξτενσιον οφ τηε Χοντραχτ Τιmε βεχαυσε οφ ανψ δελαψ ιν περφορmανχε οφ τηε Wορκ
αττριβυταβλε το τηε εξερχισε βψ Οωνερ οφ Οωνερ∋σ ριγητσ ανδ ρεmεδιεσ ηερευνδερ.
24.

ΣΥΠΕΡςΙΣΙΟΝ ΑΝD ΣΥΠΕΡΙΝΤΕΝDΕΝΤΣ.

24.1 Χοντραχτορ σηαλλ πλαν, οργανιζε, συπερϖισε, σχηεδυλε, mονιτορ, διρεχτ ανδ χοντρολ τηε Wορκ
χοmπετεντλψ ανδ εφφιχιεντλψ, δεϖοτινγ συχη αττεντιον τηερετο ανδ αππλψινγ συχη σκιλλσ ανδ εξπερτισε
ασ mαψ βε νεχεσσαρψ το περφορm τηε Wορκ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ. Χοντραχτορ
σηαλλ βε ρεσπονσιβλε το σεε τηατ τηε φινισηεδ Wορκ χοmπλιεσ αχχυρατελψ ωιτη τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ.
Χοντραχτορ σηαλλ κεεπ ον τηε Wορκ ατ αλλ τιmεσ δυρινγ ιτσ προγρεσσ α χοmπετεντ ρεσιδεντ
συπεριντενδεντ, ωηο σηαλλ βε συβϕεχτ το Οωνερ’σ αππροϖαλ ανδ νοτ βε ρεπλαχεδ ωιτηουτ πριορ ωριττεν
νοτιχε το Προϕεχτ Μαναγερ εξχεπτ υνδερ εξτραορδιναρψ χιρχυmστανχεσ. Τηε συπεριντενδεντ σηαλλ βε
εmπλοψεδ βψ τηε Χοντραχτορ ανδ βε τηε Χοντραχτορ∋σ ρεπρεσεντατιϖε ατ τηε Προϕεχτ σιτε ανδ σηαλλ ηαϖε
αυτηοριτψ το αχτ ον βεηαλφ οφ Χοντραχτορ. Αλλ χοmmυνιχατιονσ γιϖεν το τηε συπεριντενδεντ σηαλλ βε ασ
βινδινγ ασ ιφ γιϖεν το τηε Χοντραχτορ. Οωνερ σηαλλ ηαϖε τηε ριγητ το διρεχτ Χοντραχτορ το ρεmοϖε ανδ
ρεπλαχε ιτσ Προϕεχτ συπεριντενδεντ, ωιτη ορ ωιτηουτ χαυσε. Ατταχηεδ το τηε Αγρεεmεντ ασ Εξηιβιτ Α−1
ισ α λιστ ιδεντιφψινγ Χοντραχτορ’σ Προϕεχτ Συπεριντενδεντ ανδ αλλ οφ Χοντραχτορ’σ κεψ περσοννελ ωηο αρε
ασσιγνεδ το τηε Προϕεχτ; συχη ιδεντιφιεδ περσοννελ σηαλλ νοτ βε ρεmοϖεδ ωιτηουτ Οωνερ’σ πριορ ωριττεν
αππροϖαλ, ανδ ιφ σο ρεmοϖεδ mυστ βε ιmmεδιατελψ ρεπλαχεδ ωιτη α περσον αχχεπταβλε το Οωνερ.
24.2 Χοντραχτορ σηαλλ ηαϖε α χοmπετεντ συπεριντενδεντ ον τηε προϕεχτ ατ αλλ τιmεσ ωηενεϖερ
χοντραχτορ∋σ ωορκ χρεωσ, ορ ωορκ χρεωσ οφ οτηερ παρτιεσ αυτηοριζεδ βψ τηε Προϕεχτ Μαναγερ αρε
ενγαγεδ ιν ανψ αχτιϖιτψ ωηατσοεϖερ ασσοχιατεδ ωιτη τηε Προϕεχτ. Σηουλδ τηε Χοντραχτορ φαιλ το χοmπλψ
ωιτη τηε αβοϖε χονδιτιον, τηε Προϕεχτ Μαναγερ σηαλλ, ατ ηισ δισχρετιον, δεδυχτ φροm τηε Χοντραχτορ∋σ
mοντηλψ παψ εστιmατε, συφφιχιεντ mονεψσ το αχχουντ φορ τηε Οωνερ∋σ λοσσ οφ αδεθυατε προϕεχτ
συπερϖισιον, νοτ ασ α πεναλτψ, βυτ ασ λιθυιδατεδ δαmαγεσ, σεπαρατε φροm τηε λιθυιδατεδ δαmαγεσ
δεσχριβεδ ιν Σεχτιον 5.Β, φορ σερϖιχεσ νοτ ρενδερεδ.
25.

ΠΡΟΤΕΧΤΙΟΝ ΟΦ WΟΡΚ.

25.1 Χοντραχτορ σηαλλ φυλλψ προτεχτ τηε Wορκ φροm λοσσ ορ δαmαγε ανδ σηαλλ βεαρ τηε χοστ οφ ανψ
συχη λοσσ ορ δαmαγε υντιλ φιναλ παψmεντ ηασ βεεν mαδε. Ιφ Χοντραχτορ ορ ανψ ονε φορ ωηοm
Χοντραχτορ ισ λεγαλλψ λιαβλε φορ ισ ρεσπονσιβλε φορ ανψ λοσσ ορ δαmαγε το τηε Wορκ, ορ οτηερ ωορκ ορ
mατεριαλσ οφ Οωνερ ορ Οωνερ∋σ σεπαρατε χοντραχτορσ, Χοντραχτορ σηαλλ βε χηαργεδ ωιτη τηε σαmε, ανδ
ανψ mονεψσ νεχεσσαρψ το ρεπλαχε συχη λοσσ ορ δαmαγε σηαλλ βε δεδυχτεδ φροm ανψ αmουντσ δυε
Χοντραχτορ.
25.2 Χοντραχτορ σηαλλ νοτ λοαδ νορ περmιτ ανψ παρτ οφ ανψ στρυχτυρε το βε λοαδεδ ιν ανψ mαννερ τηατ
ωιλλ ενδανγερ τηε στρυχτυρε, νορ σηαλλ Χοντραχτορ συβϕεχτ ανψ παρτ οφ τηε Wορκ ορ αδϕαχεντ προπερτψ το
στρεσσεσ ορ πρεσσυρεσ τηατ ωιλλ ενδανγερ ιτ.
25.3 Χοντραχτορ σηαλλ νοτ διστυρβ ανψ βενχηmαρκ εσταβλισηεδ βψ τηε Οωνερ ορ Dεσιγν Προφεσσιοναλ
ωιτη ρεσπεχτ το τηε Προϕεχτ. Ιφ Χοντραχτορ, ορ ιτσ συβχοντραχτορσ, αγεντσ ορ ανψονε φορ ωηοm Χοντραχτορ
ισ λεγαλλψ λιαβλε, διστυρβσ τηε Οωνερ ορ Dεσιγν Προφεσσιοναλ∋σ βενχηmαρκσ, Χοντραχτορ σηαλλ
ιmmεδιατελψ νοτιφψ Προϕεχτ Μαναγερ ανδ Dεσιγν Προφεσσιοναλ. Τηε Οωνερ ορ Dεσιγν Προφεσσιοναλ
σηαλλ ρε−εσταβλιση τηε βενχηmαρκσ ανδ Χοντραχτορ σηαλλ βε λιαβλε φορ αλλ χοστσ ινχυρρεδ βψ Οωνερ
ασσοχιατεδ τηερεωιτη.
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26.

ΕΜΕΡΓΕΝΧΙΕΣ.

26.1 Ιν τηε εϖεντ οφ αν εmεργενχψ αφφεχτινγ τηε σαφετψ ορ προτεχτιον οφ περσονσ ορ τηε Wορκ ορ
προπερτψ ατ τηε Προϕεχτ σιτε ορ αδϕαχεντ τηερετο, Χοντραχτορ, ωιτηουτ σπεχιαλ ινστρυχτιον ορ αυτηοριζατιον
φροm Οωνερ ορ Dεσιγν Προφεσσιοναλ ισ οβλιγατεδ το αχτ το πρεϖεντ τηρεατενεδ δαmαγε, ινϕυρψ ορ λοσσ.
Χοντραχτορ σηαλλ γιϖε Προϕεχτ Μαναγερ ωριττεν νοτιχε ωιτηιν φορτψ−ειγητ (48) ηουρσ αφτερ Χοντραχτορ
κνεω ορ σηουλδ ηαϖε κνοων οφ τηε οχχυρρενχε οφ τηε εmεργενχψ, ιφ Χοντραχτορ βελιεϖεσ τηατ ανψ
σιγνιφιχαντ χηανγεσ ιν τηε Wορκ ορ ϖαριατιονσ φροm τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ ηαϖε βεεν χαυσεδ
τηερεβψ. Ιφ τηε Προϕεχτ Μαναγερ δετερmινεσ τηατ α χηανγε ιν τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ ισ ρεθυιρεδ
βεχαυσε οφ τηε αχτιον τακεν ιν ρεσπονσε το αν εmεργενχψ, α Χηανγε Ορδερ σηαλλ βε ισσυεδ το
δοχυmεντ τηε χονσεθυενχεσ οφ τηε χηανγεσ ορ ϖαριατιονσ. Ιφ Χοντραχτορ φαιλσ το προϖιδε τηε φορτψ−ειγητ
(48) ηουρ ωριττεν νοτιχε νοτεδ αβοϖε, τηε Χοντραχτορ σηαλλ βε δεεmεδ το ηαϖε ωαιϖεδ ανψ ριγητ ιτ
οτηερωισε mαψ ηαϖε ηαδ το σεεκ αν αδϕυστmεντ το τηε Χοντραχτ Αmουντ ορ αν εξτενσιον το τηε
Χοντραχτ Τιmε.
27.

ΥΣΕ ΟΦ ΠΡΕΜΙΣΕΣ.

27.1 Χοντραχτορ σηαλλ mαινταιν αλλ χονστρυχτιον εθυιπmεντ, τηε στοραγε οφ mατεριαλσ ανδ εθυιπmεντ
ανδ τηε οπερατιονσ οφ ωορκερσ το τηε Προϕεχτ σιτε ανδ λανδ ανδ αρεασ ιδεντιφιεδ ιν ανδ περmιττεδ βψ
τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ ανδ οτηερ λανδσ ανδ αρεασ περmιττεδ βψ λαω, ριγητσ οφ ωαψ, περmιτσ ανδ
εασεmεντσ, ανδ σηαλλ νοτ υνρεασοναβλψ ενχυmβερ τηε Προϕεχτ σιτε ωιτη χονστρυχτιον εθυιπmεντ ορ
οτηερ mατεριαλ ορ εθυιπmεντ. Χοντραχτορ σηαλλ ασσυmε φυλλ ρεσπονσιβιλιτψ φορ ανψ δαmαγε το ανψ συχη
λανδ ορ αρεα, ορ το τηε οωνερ ορ οχχυπαντ τηερεοφ, ορ ανψ λανδ ορ αρεασ χοντιγυουσ τηερετο, ρεσυλτινγ
φροm τηε περφορmανχε οφ τηε Wορκ.
28.

ΣΑΦΕΤΨ.

28.1 Χοντραχτορ σηαλλ βε ρεσπονσιβλε φορ ινιτιατινγ, mαινταινινγ ανδ συπερϖισινγ αλλ σαφετψ
πρεχαυτιονσ ανδ προγραmσ ιν χοννεχτιον ωιτη τηε Wορκ. Χοντραχτορ σηαλλ τακε αλλ νεχεσσαρψ
πρεχαυτιονσ φορ τηε σαφετψ οφ, ανδ σηαλλ προϖιδε τηε νεχεσσαρψ προτεχτιον το πρεϖεντ δαmαγε, ινϕυρψ
ορ λοσσ το:
28.1.1
Αλλ εmπλοψεεσ ον ορ αβουτ τηε προϕεχτ σιτε ανδ οτηερ περσονσ ανδ/ορ οργανιζατιονσ
ωηο mαψ βε αφφεχτεδ τηερεβψ;
28.1.2
Αλλ τηε Wορκ ανδ mατεριαλσ ανδ εθυιπmεντ το βε ινχορπορατεδ τηερειν, ωηετηερ ιν
στοραγε ον ορ οφφ τηε Προϕεχτ σιτε; ανδ
28.1.3
Οτηερ προπερτψ ον Προϕεχτ σιτε ορ αδϕαχεντ τηερετο, ινχλυδινγ τρεεσ, σηρυβσ, ωαλκσ,
παϖεmεντσ, ροαδωαψσ, στρυχτυρεσ, υτιλιτιεσ ανδ ανψ υνδεργρουνδ στρυχτυρεσ ορ ιmπροϖεmεντσ νοτ
δεσιγνατεδ φορ ρεmοϖαλ, ρελοχατιον ορ ρεπλαχεmεντ ιν τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ.
28.2 Χοντραχτορ σηαλλ χοmπλψ ωιτη αλλ αππλιχαβλε χοδεσ, λαωσ, ορδινανχεσ, ρυλεσ ανδ ρεγυλατιονσ οφ
ανψ πυβλιχ βοδψ ηαϖινγ ϕυρισδιχτιον φορ τηε σαφετψ οφ περσονσ ορ προπερτψ ορ το προτεχτ τηεm φροm
δαmαγε, ινϕυρψ ορ λοσσ. Χοντραχτορ σηαλλ ερεχτ ανδ mαινταιν αλλ νεχεσσαρψ σαφεγυαρδσ φορ συχη σαφετψ
ανδ προτεχτιον. Χοντραχτορ σηαλλ νοτιφψ οωνερσ οφ αδϕαχεντ προπερτψ ανδ οφ υνδεργρουνδ στρυχτυρεσ
ανδ ιmπροϖεmεντσ ανδ υτιλιτψ οωνερσ ωηεν προσεχυτιον οφ τηε Wορκ mαψ αφφεχτ τηεm, ανδ σηαλλ
χοοπερατε ωιτη τηεm ιν τηε προτεχτιον, ρεmοϖαλ, ρελοχατιον ορ ρεπλαχεmεντ οφ τηειρ προπερτψ.
Χοντραχτορ∋σ δυτιεσ ανδ ρεσπονσιβιλιτιεσ φορ τηε σαφετψ ανδ προτεχτιον οφ τηε Wορκ σηαλλ χοντινυε υντιλ
συχη τιmε ασ τηε Wορκ ισ χοmπλετεδ ανδ φιναλ αχχεπτανχε οφ σαmε βψ Οωνερ ηασ οχχυρρεδ.
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Αλλ νεω ελεχτριχαλ ινσταλλατιονσ σηαλλ ινχορπορατε ΝΦΠΑ 70Ε Σηορτ Χιρχυιτ Προτεχτιϖε Dεϖιχε
Χοορδινατιον ανδ Αρχ Φλαση Στυδιεσ ωηερε ρελεϖαντ ασ δετερmινεδ βψ τηε ενγινεερ.
Αλλ ελεχτριχαλ ινσταλλατιονσ σηαλλ βε λαβελεδ ωιτη αππροπριατε ΝΦΠΑ 70Ε αρχη φλαση βουνδαρψ ανδ ΠΠΕ
Προτεχτιϖε λαβελσ.
28.3. Χοντραχτορ σηαλλ δεσιγνατε α ρεσπονσιβλε ρεπρεσεντατιϖε λοχατεδ ον α φυλλ τιmε βασισ ατ τηε
Προϕεχτ σιτε ωηοσε δυτψ σηαλλ βε τηε πρεϖεντιον οφ αχχιδεντσ. Τηισ περσον σηαλλ βε Χοντραχτορ∋σ
συπεριντενδεντ υνλεσσ οτηερωισε δεσιγνατεδ ιν ωριτινγ βψ Χοντραχτορ το Οωνερ.
28.4 Αλχοηολ, δρυγσ ανδ αλλ ιλλεγαλ συβστανχεσ αρε στριχτλψ προηιβιτεδ ον ανψ Οωνερ προπερτψ. Αλλ
εmπλοψεεσ οφ Χοντραχτορ, ασ ωελλ ασ τηοσε οφ αλλ συβχοντραχτορσ ανδ τηοσε οφ ανψ οτηερ περσον ορ
εντιτψ φορ ωηοm Χοντραχτορ ισ λεγαλλψ λιαβλε (χολλεχτιϖελψ ρεφερρεδ το ηερειν ασ “Εmπλοψεεσ”), σηαλλ νοτ
ποσσεσσ ορ βε υνδερ τηε ινφλυενχε οφ ανψ συχη συβστανχεσ ωηιλε ον ανψ Οωνερ προπερτψ. Φυρτηερ,
Εmπλοψεεσ σηαλλ νοτ βρινγ ον το ανψ Οωνερ προπερτψ ανψ γυν, ριφλε ορ οτηερ φιρεαρm, ορ εξπλοσιϖεσ οφ
ανψ κινδ.
28.5 Χοντραχτορ αχκνοωλεδγεσ τηατ τηε Wορκ mαψ βε προγρεσσινγ ον α Προϕεχτ σιτε ωηιχη ισ λοχατεδ
υπον ορ αδϕαχεντ το αν εξιστινγ Οωνερ φαχιλιτψ. Ιν συχη εϖεντ, Χοντραχτορ σηαλλ χοmπλψ ωιτη τηε
φολλοωινγ:
28.5.1

Αλλ Οωνερ φαχιλιτιεσ αρε σmοκε φρεε. Σmοκινγ ισ στριχτλψ προηιβιτεδ;

28.5.2
Αλλ Εmπλοψεεσ σηαλλ βε προϖιδεδ αν ιδεντιφιχατιον βαδγε βψ Χοντραχτορ. Συχη
ιδεντιφιχατιον βαδγε mυστ βε προmινεντλψ δισπλαψεδ ον τηε ουτσιδε οφ τηε Εmπλοψεεσ’ χλοτηινγ ατ αλλ
τιmεσ. Αλλ Εmπλοψεεσ ωορκινγ ατ τηε Προϕεχτ σιτε mυστ λογ ιν ανδ ουτ ωιτη τηε Χοντραχτορ εαχη δαψ;
28.5.3
Χοντραχτορ σηαλλ στριχτλψ λιmιτ ιτσ οπερατιονσ το τηε δεσιγνατεδ ωορκ αρεασ ανδ
σηαλλ νοτ περmιτ ανψ Εmπλοψεεσ το εντερ ανψ οτηερ πορτιονσ οφ Οωνερ’σ προπερτψ ωιτηουτ Οωνερ’σ
εξπρεσσεδ πριορ ωριττεν χονσεντ;
28.5.4
Αλλ Εmπλοψεεσ αρε προηιβιτεδ φροm διστριβυτινγ ανψ παπερσ ορ οτηερ mατεριαλσ
υπον Οωνερ’σ προπερτψ, ανδ αρε στριχτλψ προηιβιτεδ φροm υσινγ ανψ οφ Οωνερ’σ τελεπηονεσ ορ οτηερ
οφφιχε εθυιπmεντ;
28.5.5
Αλλ Εmπλοψεεσ σηαλλ ατ αλλ τιmεσ χοmπλψ ωιτη τηε ΟΣΗΑ ρεγυλατιονσ ωιτη ρεσπεχτ
το δρεσσ ανδ χονδυχτ ατ τηε Προϕεχτ σιτε. Φυρτηερ, αλλ Εmπλοψεεσ σηαλλ χοmπλψ ωιτη τηε δρεσσ, χονδυχτ
ανδ φαχιλιτψ ρεγυλατιονσ ισσυεδ βψ Οωνερ’σ οφφιχιαλσ ονσιτε, ασ σαιδ ρεγυλατιονσ mαψ βε χηανγεδ φροm
τιmε το τιmε;
28.5.6
Αλλ Εmπλοψεεσ σηαλλ εντερ ανδ λεαϖε Οωνερ’σ φαχιλιτιεσ ονλψ τηρουγη τηε ινγρεσσ
ανδ εγρεσσ ποιντσ ιδεντιφιεδ ιν τηε σιτε υτιλιζατιον πλαν αππροϖεδ βψ Οωνερ ορ ασ οτηερωισε δεσιγνατεδ,
φροm τιmε το τιmε, βψ Οωνερ ιν ωριτινγ;
28.5.7
Wηεν ρεθυεστεδ, Χοντραχτορ σηαλλ χοοπερατε ωιτη ανψ ονγοινγ Οωνερ
ινϖεστιγατιον ινϖολϖινγ περσοναλ ινϕυρψ, εχονοmιχ λοσσ ορ δαmαγε το Οωνερ’σ φαχιλιτιεσ ορ περσοναλ
προπερτψ τηερειν;
28.5.8
Τηε Εmπλοψεεσ mαψ νοτ σολιχιτ, διστριβυτε ορ σελλ προδυχτσ ωηιλε ον Οωνερ’σ
προπερτψ. Φριενδσ, φαmιλψ mεmβερσ ορ οτηερ ϖισιτορσ οφ τηε Εmπλοψεεσ αρε νοτ περmιττεδ ον Οωνερ’σ
προπερτψ; ανδ
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28.5.9
Ατ αλλ τιmεσ, Χοντραχτορ σηαλλ αδηερε το Οωνερ’σ σαφετψ ανδ σεχυριτψ
ρεγυλατιονσ, ανδ σηαλλ χοmπλψ ωιτη αλλ σεχυριτψ ρεθυιρεmεντσ ατ Οωνερ’σ φαχιλιτιεσ, ασ σαιδ ρεγυλατιονσ
ανδ ρεθυιρεmεντσ mαψ βε mοδιφιεδ ορ χηανγεδ βψ Οωνερ φροm τιmε το τιmε.
29.

ΠΡΟϑΕΧΤ ΜΕΕΤΙΝΓΣ.

Πριορ το τηε χοmmενχεmεντ οφ Wορκ, τηε Χοντραχτορ σηαλλ αττενδ α πρε−χονστρυχτιον χονφερενχε ωιτη
τηε Προϕεχτ Μαναγερ, Dεσιγν Προφεσσιοναλ ανδ οτηερσ ασ αππροπριατε το δισχυσσ τηε Προγρεσσ
Σχηεδυλε, προχεδυρεσ φορ ηανδλινγ σηοπ δραωινγσ ανδ οτηερ συβmιτταλσ, ανδ φορ προχεσσινγ
Αππλιχατιονσ φορ Παψmεντ, ανδ το εσταβλιση α ωορκινγ υνδερστανδινγ αmονγ τηε παρτιεσ ασ το τηε
Wορκ. Dυρινγ τηε προσεχυτιον οφ τηε Wορκ, τηε Χοντραχτορ σηαλλ αττενδ ανψ ανδ αλλ mεετινγσ χονϖενεδ
βψ τηε Προϕεχτ Μαναγερ ωιτη ρεσπεχτ το τηε Προϕεχτ, ωηεν διρεχτεδ το δο σο βψ Προϕεχτ Μαναγερ ορ
Dεσιγν Προφεσσιοναλ. Τηε Χοντραχτορ σηαλλ ηαϖε ιτσ συβχοντραχτορσ ανδ συππλιερσ αττενδ αλλ συχη
mεετινγσ (ινχλυδινγ τηε πρε−χονστρυχτιον χονφερενχε) ασ mαψ βε διρεχτεδ βψ τηε Προϕεχτ Μαναγερ.
30.

ςΕΝDΟΡ ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΧΕ ΕςΑΛΥΑΤΙΟΝ.

Οωνερ ηασ ιmπλεmεντεδ α ςενδορ Περφορmανχε Εϖαλυατιον Σψστεm φορ αλλ χοντραχτσ αωαρδεδ ιν
εξχεσσ οφ ∃25,000. Το τηισ ενδ, ϖενδορσ ωιλλ βε εϖαλυατεδ ον τηειρ περφορmανχε υπον
χοmπλετιον/τερmινατιον οφ τηισ Αγρεεmεντ.
31.

ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΧΕ ΟΦ ΤΡΑΦΦΙΧ ΠΟΛΙΧΨ.

Φορ αλλ προϕεχτσ τηατ αρε χονδυχτεδ ωιτηιν α Χολλιερ Χουντψ Ριγητ−οφ−Wαψ, τηε Χοντραχτορ σηαλλ προϖιδε
ανδ ερεχτ Τραφφιχ Χοντρολ Dεϖιχεσ ασ πρεσχριβεδ ιν τηε χυρρεντ εδιτιον οφ τηε Μανυαλ Ον Υνιφορm
Τραφφιχ Χοντρολ Dεϖιχεσ (ΜΥΤΧD), ωηερε αππλιχαβλε ον λοχαλ ροαδωαψσ ανδ ασ πρεσχριβεδ ιν τηε
Φλοριδα Dεπαρτmεντ οφ Τρανσπορτατιον’σ Dεσιγν Στανδαρδσ (DΣ), ωηερε αππλιχαβλε ον στατε ροαδωαψσ.
Τηεσε προϕεχτσ σηαλλ αλσο χοmπλψ ωιτη Χολλιερ Χουντψ’σ Μαιντενανχε οφ Τραφφιχ Πολιχψ, #5807,
ινχορπορατεδ ηερειν βψ ρεφερενχε. Χοπιεσ αρε αϖαιλαβλε τηρουγη Ρισκ Μαναγεmεντ ανδ/ορ
Προχυρεmεντ Σερϖιχεσ Dιϖισιον, ανδ ισ αϖαιλαβλε ον−λινε ατ χολλιεργοϖ.νετ/πυρχηασινγ.
Τηε Χοντραχτορ ωιλλ βε ρεσπονσιβλε φορ οβταινινγ χοπιεσ οφ αλλ ρεθυιρεδ mανυαλσ, ΜΥΤΧD, ΦDΟΤ
Ροαδωαψ & Τραφφιχ Dεσιγν Στανδαρδσ Ινδεξεσ, ορ οτηερ ρελατεδ δοχυmεντσ, σο το βεχοmε φαmιλιαρ
ωιτη τηειρ ρεθυιρεmεντσ. Στριχτ αδηερενχε το τηε ρεθυιρεmεντσ οφ τηε Μαιντενανχε οφ Τραφφιχ (“ΜΟΤ”)
πολιχψ ωιλλ βε ενφορχεδ υνδερ τηισ Χοντραχτ.
Αλλ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη τηε Μαιντενανχε οφ Τραφφιχ σηαλλ βε ινχλυδεδ ον τηε λινε ιτεm ον τηε βιδ
παγε. Ιφ ΜΟΤ ισ ρεθυιρεδ, ΜΟΤ ισ το βε προϖιδεδ ωιτηιν τεν (10) δαψσ οφ ρεχειπτ οφ Νοτιχε οφ Αωαρδ.
32.

ΣΑΛΕΣ ΤΑΞ ΣΑςΙΝΓΣ ΑΝD DΙΡΕΧΤ ΠΥΡΧΗΑΣΕ.

32.1 Χοντραχτορ σηαλλ παψ αλλ σαλεσ, χονσυmερ, υσε ανδ οτηερ σιmιλαρ ταξεσ ασσοχιατεδ ωιτη τηε
Wορκ ορ πορτιονσ τηερεοφ, ωηιχη αρε αππλιχαβλε δυρινγ τηε περφορmανχε οφ τηε Wορκ. Νο mαρκυπ σηαλλ
βε αππλιεδ το σαλεσ ταξ. Αδδιτιοναλλψ, ασ διρεχτεδ βψ Οωνερ ανδ ατ νο αδδιτιοναλ χοστ το Οωνερ,
Χοντραχτορ σηαλλ χοmπλψ ωιτη ανδ φυλλψ ιmπλεmεντ τηε σαλεσ ταξ σαϖινγσ προγραm ωιτη ρεσπεχτ το τηε
Wορκ, ασ σετ φορτη ιν σεχτιον 32.2 βελοω:
32.2 Νοτωιτηστανδινγ ανψτηινγ ηερειν το τηε χοντραρψ, βεχαυσε Οωνερ ισ εξεmπτ φροm σαλεσ ταξ
ανδ mαψ ωιση το γενερατε σαλεσ ταξ σαϖινγσ φορ τηε Προϕεχτ, Οωνερ ρεσερϖεσ τηε ριγητ το mακε διρεχτ
πυρχηασεσ οφ ϖαριουσ χονστρυχτιον mατεριαλσ ανδ εθυιπmεντ ινχλυδεδ ιν τηε Wορκ (“Dιρεχτ Πυρχηασε”).
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Χοντραχτορ σηαλλ πρεπαρε πυρχηασε ορδερσ το ϖενδορσ σελεχτεδ βψ Χοντραχτορ, φορ εξεχυτιον βψ Οωνερ,
ον φορmσ προϖιδεδ βψ Οωνερ. Χοντραχτορ σηαλλ αλλοω τωο ωεεκσ φορ εξεχυτιον οφ αλλ συχη πυρχηασε
ορδερσ βψ Οωνερ. Χοντραχτορ ρεπρεσεντσ ανδ ωαρραντσ τηατ ιτ ωιλλ υσε ιτσ βεστ εφφορτσ το χοοπερατε
ωιτη Οωνερ ιν ιmπλεmεντινγ τηισ σαλεσ ταξ σαϖινγσ προγραm ιν ορδερ το mαξιmιζε χοστ σαϖινγσ φορ τηε
Προϕεχτ. Αδϕυστmεντσ το τηε Χοντραχτ Αmουντ ωιλλ βε mαδε βψ αππροπριατε Χηανγε Ορδερσ φορ τηε
αmουντσ οφ εαχη Οωνερ Dιρεχτ Πυρχηασε, πλυσ τηε σαϖεδ σαλεσ ταξεσ. Α Χηανγε Ορδερ σηαλλ βε
προχεσσεδ προmπτλψ αφτερ εαχη Dιρεχτ Πυρχηασε, ορ γρουπ οφ σιmιλαρ ορ ρελατεδ Dιρεχτ Πυρχηασεσ,
υνλεσσ οτηερωισε mυτυαλλψ αγρεεδ υπον βετωεεν Οωνερ ανδ Χοντραχτορ. Wιτη ρεσπεχτ το αλλ Dιρεχτ
Πυρχηασεσ βψ Οωνερ, Χοντραχτορ σηαλλ ρεmαιν ρεσπονσιβλε φορ χοορδινατινγ, ορδερινγ, ινσπεχτινγ,
αχχεπτινγ δελιϖερψ, στορινγ, ηανδλινγ, ινσταλλινγ, ωαρραντινγ ανδ θυαλιτψ χοντρολ φορ αλλ Dιρεχτ
Πυρχηασεσ. Νοτωιτηστανδινγ ανψτηινγ ηερειν το τηε χοντραρψ, Χοντραχτορ εξπρεσσλψ αχκνοωλεδγεσ
ανδ αγρεεσ τηατ αλλ Dιρεχτ Πυρχηασεσ σηαλλ βε ινχλυδεδ ωιτηιν ανδ χοϖερεδ βψ Χοντραχτορ’σ ωαρραντψ
το Οωνερ το τηε σαmε εξτεντ ασ αλλ οτηερ ωαρραντιεσ προϖιδεδ βψ Χοντραχτορ πυρσυαντ το τηε τερmσ οφ
τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ. Ιν τηε εϖεντ Οωνερ mακεσ α δεmανδ αγαινστ Χοντραχτορ ωιτη ρεσπεχτ το
ανψ Dιρεχτ Πυρχηασε ανδ Χοντραχτορ ωισηεσ το mακε χλαιm αγαινστ τηε mανυφαχτυρερ ορ συππλιερ οφ
συχη Dιρεχτ Πυρχηασε, υπον ρεθυεστ φροm Χοντραχτορ Οωνερ σηαλλ ασσιγν το Χοντραχτορ ανψ ανδ αλλ
ωαρραντιεσ ανδ Χοντραχτ ριγητσ Οωνερ mαψ ηαϖε φροm ανψ mανυφαχτυρερ ορ συππλιερ οφ ανψ συχη Dιρεχτ
Πυρχηασε βψ Οωνερ.
32.3 Βιδδερ ρεπρεσεντσ ανδ ωαρραντσ τηατ ιτ ισ αωαρε οφ ιτσ στατυτορψ ρεσπονσιβιλιτιεσ φορ σαλε ταξ
υνδερ Χηαπτερ 212, Φλοριδα Στατυτεσ, ανδ φορ ιτσ ρεσπονσιβιλιτιεσ φορ Φεδεραλ εξχισε ταξεσ.
33.

ΣΥΒΧΟΝΤΡΑΧΤΣ.

33.1 Χοντραχτορ σηαλλ ρεϖιεω τηε δεσιγν ανδ σηαλλ δετερmινε ηοω ιτ δεσιρεσ το διϖιδε τηε σεθυενχε
οφ χονστρυχτιον αχτιϖιτιεσ. Χοντραχτορ ωιλλ δετερmινε τηε βρεακδοων ανδ χοmποσιτιον οφ βιδ παχκαγεσ
φορ αωαρδ οφ συβχοντραχτσ, βασεδ ον τηε χυρρεντ Προϕεχτ Μιλεστονε Σχηεδυλε, ανδ σηαλλ συππλψ α χοπψ
οφ τηατ βρεακδοων ανδ χοmποσιτιον το Οωνερ ανδ Dεσιγν Προφεσσιοναλ φορ τηειρ ρεϖιεω ανδ αππροϖαλ
πριορ το συβmιττινγ ιτσ φιρστ Αππλιχατιον φορ Παψmεντ. Χοντραχτορ σηαλλ τακε ιντο χονσιδερατιον συχη
φαχτορσ ασ νατυραλ ανδ πραχτιχαλ λινεσ οφ σεϖεραβιλιτψ, σεθυενχινγ εφφεχτιϖενεσσ, αχχεσσ ανδ αϖαιλαβιλιτψ
χονστραιντσ, τοταλ τιmε φορ χοmπλετιον, χονστρυχτιον mαρκετ χονδιτιονσ, αϖαιλαβιλιτψ οφ λαβορ ανδ
mατεριαλσ, χοmmυνιτψ ρελατιονσ ανδ ανψ οτηερ φαχτορσ περτινεντ το σαϖινγ τιmε ανδ χοστσ.
33.2 Α Συβχοντραχτορ ισ ανψ περσον ορ εντιτψ ωηο ισ περφορmινγ, φυρνισηινγ, συππλψινγ ορ προϖιδινγ
ανψ πορτιον οφ τηε Wορκ πυρσυαντ το α χοντραχτ ωιτη Χοντραχτορ. Χοντραχτορ σηαλλ βε σολελψ ρεσπονσιβλε
φορ ανδ ηαϖε χοντρολ οϖερ τηε Συβχοντραχτορσ. Χοντραχτορ σηαλλ νεγοτιατε αλλ Χηανγε Ορδερσ, Wορκ
Dιρεχτιϖε Χηανγεσ, Φιελδ Ορδερσ ανδ Ρεθυεστσ φορ Προποσαλ, ωιτη αλλ αφφεχτεδ Συβχοντραχτορσ ανδ
σηαλλ ρεϖιεω τηε χοστσ οφ τηοσε προποσαλσ ανδ αδϖισε Οωνερ ανδ Dεσιγν Προφεσσιοναλ οφ τηειρ ϖαλιδιτψ
ανδ ρεασοναβλενεσσ, αχτινγ ιν Οωνερ’σ βεστ ιντερεστ, πριορ το ρεθυεστινγ αππροϖαλ οφ ανψ Χηανγε
Ορδερ φροm Οωνερ. Αλλ Συβχοντραχτορσ περφορmινγ ανψ πορτιον οφ τηε Wορκ ον τηισ Προϕεχτ mυστ βε
“θυαλιφιεδ” ασ δεφινεδ ιν Χολλιερ Χουντψ Ορδινανχε 2013−69, mεανινγ α περσον ορ εντιτψ τηατ ηασ τηε
χαπαβιλιτψ ιν αλλ ρεσπεχτσ το περφορm φυλλψ τηε Αγρεεmεντ ρεθυιρεmεντσ ωιτη ρεσπεχτ το ιτσ πορτιον οφ
τηε Wορκ ανδ ηασ τηε ιντεγριτψ ανδ ρελιαβιλιτψ το ασσυρε γοοδ φαιτη περφορmανχε.
33.3 Ιν αδδιτιον το τηοσε Συβχοντραχτορσ ιδεντιφιεδ ιν Χοντραχτορ’σ βιδ τηατ ωερε αππροϖεδ βψ
Οωνερ, Χοντραχτορ αλσο σηαλλ ιδεντιφψ ανψ οτηερ Συβχοντραχτορσ, ινχλυδινγ τηειρ αδδρεσσεσ, λιχενσινγ
ινφορmατιον ανδ πηονε νυmβερσ, ιτ ιντενδσ το υτιλιζε φορ τηε Προϕεχτ πριορ το εντερινγ ιντο ανψ
συβχοντραχτ ορ πυρχηασε ορδερ ανδ πριορ το τηε Συβχοντραχτορ χοmmενχινγ ανψ ωορκ ον τηε Προϕεχτ.
Τηε λιστ ιδεντιφψινγ εαχη Συβχοντραχτορ χαννοτ βε mοδιφιεδ, χηανγεδ, ορ αmενδεδ ωιτηουτ πριορ
ωριττεν αππροϖαλ φροm Οωνερ. Ανψ ανδ αλλ Συβχοντραχτορ ωορκ το βε σελφ−περφορmεδ βψ Χοντραχτορ
mυστ βε αππροϖεδ ιν ωριτινγ βψ Οωνερ ιν ιτσ σολε δισχρετιον πριορ το χοmmενχεmεντ οφ συχη ωορκ.
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Χοντραχτορ σηαλλ χοντινυουσλψ υπδατε τηατ Συβχοντραχτορ λιστ, σο τηατ ιτ ρεmαινσ χυρρεντ ανδ αχχυρατε
τηρουγηουτ τηε εντιρε περφορmανχε οφ τηε Wορκ.
33.4 Χοντραχτορ σηαλλ νοτ εντερ ιντο α συβχοντραχτ ορ πυρχηασε ορδερ ωιτη ανψ Συβχοντραχτορ, ιφ
Οωνερ ρεασοναβλψ οβϕεχτσ το τηατ Συβχοντραχτορ. Χοντραχτορ σηαλλ νοτ βε ρεθυιρεδ το χοντραχτ ωιτη
ανψονε ιτ ρεασοναβλψ οβϕεχτσ το. Χοντραχτορ σηαλλ κεεπ ον φιλε α χοπψ οφ τηε λιχενσε φορ εϖερψ
Συβχοντραχτορ ανδ συβ−συβχοντραχτορ περφορmινγ ανψ πορτιον οφ τηε Wορκ, ασ ωελλ ασ mαινταιν α λογ
οφ αλλ συχη λιχενσεσ. Αλλ συβχοντραχτσ ανδ πυρχηασε ορδερσ βετωεεν Χοντραχτορ ανδ ιτσ Συβχοντραχτορσ
σηαλλ βε ιν ωριτινγ ανδ αρε συβϕεχτ το Οωνερ’σ αππροϖαλ. Φυρτηερ, υνλεσσ εξπρεσσλψ ωαιϖεδ ιν ωριτινγ
βψ Οωνερ, αλλ συβχοντραχτσ ανδ πυρχηασε ορδερσ σηαλλ (1) ρεθυιρε εαχη Συβχοντραχτορ το βε βουνδ το
Χοντραχτορ το τηε σαmε εξτεντ Χοντραχτορ ισ βουνδ το Οωνερ βψ τηε τερmσ οφ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ,
ασ τηοσε τερmσ mαψ αππλψ το τηε πορτιον οφ τηε Wορκ το βε περφορmεδ βψ τηε Συβχοντραχτορ, (2) προϖιδε
φορ τηε ασσιγνmεντ οφ τηε συβχοντραχτ ορ πυρχηασε ορδερ φροm Χοντραχτορ το Οωνερ ατ τηε ελεχτιον οφ
Οωνερ υπον τερmινατιον οφ Χοντραχτορ, (3) προϖιδε τηατ Οωνερ ωιλλ βε αν αδδιτιοναλ ινδεmνιφιεδ παρτψ
οφ τηε συβχοντραχτ ορ πυρχηασε ορδερ, (4) προϖιδε τηατ Οωνερ, Χολλιερ Χουντψ Γοϖερνmεντ, ωιλλ βε αν
αδδιτιοναλ ινσυρεδ ον αλλ λιαβιλιτψ ινσυρανχε πολιχιεσ ρεθυιρεδ το βε προϖιδεδ βψ τηε Συβχοντραχτορ
εξχεπτ ωορκmαν’σ χοmπενσατιον ανδ βυσινεσσ αυτοmοβιλε πολιχιεσ, (5) ασσιγν αλλ ωαρραντιεσ διρεχτλψ
το Οωνερ, ανδ (6) ιδεντιφψ Οωνερ ασ αν ιντενδεδ τηιρδ−παρτψ βενεφιχιαρψ οφ τηε συβχοντραχτ ορ
πυρχηασε ορδερ. Χοντραχτορ σηαλλ mακε αϖαιλαβλε το εαχη προποσεδ Συβχοντραχτορ, πριορ το τηε
εξεχυτιον οφ τηε συβχοντραχτ, χοπιεσ οφ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ το ωηιχη τηε Συβχοντραχτορ ωιλλ βε
βουνδ. Εαχη Συβχοντραχτορ σηαλλ σιmιλαρλψ mακε χοπιεσ οφ συχη δοχυmεντσ αϖαιλαβλε το ιτσ συβ−
συβχοντραχτορσ.
33.5 Εαχη Συβχοντραχτορ περφορmινγ ωορκ ατ τηε Προϕεχτ Σιτε mυστ αγρεε το προϖιδε φιελδ (ον−σιτε)
συπερϖισιον τηρουγη α ναmεδ συπεριντενδεντ φορ εαχη τραδε (ε.γ., γενεραλ χονχρετε φορmινγ ανδ
πλαχεmεντ, mασονρψ, mεχηανιχαλ, πλυmβινγ, ελεχτριχαλ ανδ ροοφινγ) ινχλυδεδ ιν ιτσ συβχοντραχτ ορ
πυρχηασε ορδερ. Ιν αδδιτιον, τηε Συβχοντραχτορ σηαλλ ασσιγν ανδ ναmε α θυαλιφιεδ εmπλοψεε φορ
σχηεδυλινγ διρεχτιον φορ ιτσ πορτιον οφ τηε Wορκ. Τηε συπερϖισορψ εmπλοψεεσ οφ τηε Συβχοντραχτορ
(ινχλυδινγ φιελδ συπεριντενδεντ, φορεmαν ανδ σχηεδυλερσ ατ αλλ λεϖελσ) mυστ ηαϖε βεεν εmπλοψεδ ιν α
συπερϖισορψ (λεαδερσηιπ) χαπαχιτψ οφ συβσταντιαλλψ εθυιϖαλεντ λεϖελ ον α σιmιλαρ προϕεχτ φορ ατ λεαστ τωο
ψεαρσ ωιτηιν τηε λαστ φιϖε ψεαρσ. Τηε Συβχοντραχτορ σηαλλ ινχλυδε α ρεσυmε οφ εξπεριενχε φορ εαχη
εmπλοψεε ιδεντιφιεδ βψ ιτ το συπερϖισε ανδ σχηεδυλε ιτσ ωορκ.
33.6 Υνλεσσ οτηερωισε εξπρεσσλψ ωαιϖεδ βψ Οωνερ ιν ωριτινγ, αλλ συβχοντραχτσ ανδ πυρχηασε ορδερσ
σηαλλ προϖιδε:
33.6.1
Τηατ τηε Συβχοντραχτορ’σ εξχλυσιϖε ρεmεδψ φορ δελαψσ ιν τηε περφορmανχε οφ τηε
συβχοντραχτ ορ πυρχηασε ορδερ χαυσεδ βψ εϖεντσ βεψονδ ιτσ χοντρολ, ινχλυδινγ δελαψσ χλαιmεδ το βε
χαυσεδ βψ Οωνερ ορ Dεσιγν Προφεσσιοναλ ορ αττριβυταβλε το Οωνερ ορ Dεσιγν Προφεσσιοναλ ανδ
ινχλυδινγ χλαιmσ βασεδ ον βρεαχη οφ χοντραχτ ορ νεγλιγενχε, σηαλλ βε αν εξτενσιον οφ ιτσ χοντραχτ τιmε.
33.6.2
Ιν τηε εϖεντ οφ α χηανγε ιν τηε ωορκ, τηε Συβχοντραχτορ’σ χλαιm φορ αδϕυστmεντσ ιν
τηε χοντραχτ συm αρε λιmιτεδ εξχλυσιϖελψ το ιτσ αχτυαλ χοστσ φορ συχη χηανγεσ πλυσ νο mορε τηαν 10%
φορ οϖερηεαδ ανδ προφιτ.
33.6.3
Τηε συβχοντραχτ ορ πυρχηασε ορδερ, ασ αππλιχαβλε, σηαλλ ρεθυιρε τηε Συβχοντραχτορ
το εξπρεσσλψ αγρεε τηατ τηε φορεγοινγ χονστιτυτε ιτσ σολε ανδ εξχλυσιϖε ρεmεδιεσ φορ δελαψσ ανδ
χηανγεσ ιν τηε Wορκ ανδ τηυσ ελιmινατε ανψ οτηερ ρεmεδιεσ φορ χλαιm φορ ινχρεασε ιν τηε χοντραχτ
πριχε, δαmαγεσ, λοσσεσ ορ αδδιτιοναλ χοmπενσατιον. Φυρτηερ, Χοντραχτορ σηαλλ ρεθυιρε αλλ
Συβχοντραχτορσ το σιmιλαρλψ ινχορπορατε τηε τερmσ οφ τηισ Σεχτιον 33.6 ιντο τηειρ συβ−συβχοντραχτσ ανδ
πυρχηασε ορδερσ.
52
Χονστρυχτιον Σερϖιχεσ Αγρεεmεντ: Ρεϖισεδ 092520 (ϖ7)

33.6.4
Εαχη συβχοντραχτ ανδ πυρχηασε ορδερ σηαλλ ρεθυιρε τηατ ανψ χλαιmσ βψ
Συβχοντραχτορ φορ δελαψ ορ αδδιτιοναλ χοστ mυστ βε συβmιττεδ το Χοντραχτορ ωιτηιν τηε τιmε ανδ ιν τηε
mαννερ ιν ωηιχη Χοντραχτορ mυστ συβmιτ συχη χλαιmσ το Οωνερ, ανδ τηατ φαιλυρε το χοmπλψ ωιτη συχη
χονδιτιονσ φορ γιϖινγ νοτιχε ανδ συβmιττινγ χλαιmσ σηαλλ ρεσυλτ ιν τηε ωαιϖερ οφ συχη χλαιmσ.
34.

ΧΟΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝ ΣΕΡςΙΧΕΣ.

34.1 Χοντραχτορ σηαλλ mαινταιν ατ τηε Προϕεχτ σιτε, οριγιναλσ ορ χοπιεσ οφ, ον α χυρρεντ βασισ, αλλ
Προϕεχτ φιλεσ ανδ ρεχορδσ, ινχλυδινγ, βυτ νοτ λιmιτεδ το, τηε φολλοωινγ αδmινιστρατιϖε ρεχορδσ:
34.1.1
34.1.2
34.1.3
34.1.4
34.1.5
34.1.6
34.1.7
34.1.8
34.1.9
34.1.10
34.1.11
34.1.12
34.1.13
34.1.14
34.1.15
34.1.16
34.1.17
34.1.18
34.1.19
34.1.20
34.1.21
34.1.22
34.1.23
34.1.24
34.1.25
34.1.26
34.1.27
34.1.28
34.1.29
34.1.30
34.1.31
34.1.32

Συβχοντραχτσ ανδ Πυρχηασε Ορδερσ
Συβχοντραχτορ Λιχενσεσ
Σηοπ Dραωινγ Συβmιτταλ/Αππροϖαλ Λογσ
Εθυιπmεντ Πυρχηασε/Dελιϖερψ Λογσ
Χοντραχτ Dραωινγσ ανδ Σπεχιφιχατιονσ ωιτη Αδδενδα
Wαρραντιεσ ανδ Γυαραντεεσ
Χοστ Αχχουντινγ Ρεχορδσ
Λαβορ Χοστσ
Ματεριαλ Χοστσ
Εθυιπmεντ Χοστσ
Χοστ Προποσαλ Ρεθυεστ
Παψmεντ Ρεθυεστ Ρεχορδσ
Μεετινγ Μινυτεσ
Χοστ−Εστιmατεσ
Βυλλετιν Θυοτατιονσ
Λαβ Τεστ Ρεπορτσ
Ινσυρανχε Χερτιφιχατεσ ανδ Βονδσ
Χοντραχτ Χηανγεσ
Περmιτσ
Ματεριαλ Πυρχηασε Dελιϖερψ Λογσ
Τεχηνιχαλ Στανδαρδσ
Dεσιγν Ηανδβοοκσ
∀Ασ−Βυιλτ∀ Μαρκεδ Πριντσ
Οπερατινγ & Μαιντενανχε Ινστρυχτιον
Dαιλψ Προγρεσσ Ρεπορτσ
Μοντηλψ Προγρεσσ Ρεπορτσ
Χορρεσπονδενχε Φιλεσ
Τρανσmιτταλ Ρεχορδσ
Ινσπεχτιον Ρεπορτσ
Πυνχη Λιστσ
ΠΜΙΣ Σχηεδυλε ανδ Υπδατεσ
Συσπενσε (Τιχκλερ) Φιλεσ οφ Ουτστανδινγ
Ρεθυιρεmεντσ

Τηε Προϕεχτ φιλεσ ανδ ρεχορδσ σηαλλ βε αϖαιλαβλε ατ αλλ τιmεσ το Οωνερ ανδ Dεσιγν Προφεσσιοναλ ορ τηειρ
δεσιγνεεσ φορ ρεφερενχε, ρεϖιεω ορ χοπψινγ.
34.2 Χοντραχτορ Πρεσεντατιονσ
Ατ τηε δισχρετιον οφ τηε Χουντψ, τηε Χοντραχτορ mαψ βε ρεθυιρεδ το προϖιδε α βριεφ υπδατε ον τηε
Προϕεχτ το τηε Χολλιερ Χουντψ Βοαρδ οφ Χουντψ Χοmmισσιονερσ, “Βοαρδ”, υπ το τωο (2) τιmεσ περ
χοντραχτ τερm. Πρεσεντατιονσ σηαλλ βε mαδε ιν α προπερλψ αδϖερτισεδ Πυβλιχ Μεετινγ ον α σχηεδυλε
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το βε δετερmινεδ βψ τηε Χουντψ Μαναγερ ορ ηισ δεσιγνεε. Πριορ το τηε σχηεδυλεδ πρεσεντατιον δατε,
τηε Χοντραχτορ σηαλλ mεετ ωιτη αππροπριατε Χουντψ σταφφ το δισχυσσ τηε πρεσεντατιον ρεθυιρεmεντσ ανδ
φορmατ. Πρεσεντατιονσ mαψ ινχλυδε, βυτ νοτ βε λιmιτεδ το, τηε φολλοωινγ ινφορmατιον: Οριγιναλ χοντραχτ
αmουντ, προϕεχτ σχηεδυλε, προϕεχτ χοmπλετιον δατε ανδ ανψ χηανγεσ το τηε αφορεmεντιονεδ σινχε
Νοτιχε το Προχεεδ ωασ ισσυεδ.
35.

ΣΕΧΥΡΙΤΨ.

Τηε Χοντραχτορ ισ ρεθυιρεδ το χοmπλψ ωιτη Χουντψ Ορδινανχε 2004−52, ασ αmενδεδ. Βαχκγρουνδ
χηεχκσ αρε ϖαλιδ φορ φιϖε (5) ψεαρσ ανδ τηε Χοντραχτορ σηαλλ βε ρεσπονσιβλε φορ αλλ ασσοχιατεδ χοστσ. Ιφ
ρεθυιρεδ, Χοντραχτορ σηαλλ βε ρεσπονσιβλε φορ τηε χοστσ οφ προϖιδινγ βαχκγρουνδ χηεχκσ βψ τηε Χολλιερ
Χουντψ Φαχιλιτιεσ Μαναγεmεντ Dιϖισιον φορ αλλ εmπλοψεεσ τηατ σηαλλ προϖιδε σερϖιχεσ το τηε Χουντψ
υνδερ τηισ Αγρεεmεντ. Τηισ mαψ ινχλυδε, βυτ νοτ βε λιmιτεδ το, χηεχκινγ φεδεραλ, στατε ανδ λοχαλ λαω
ενφορχεmεντ ρεχορδσ, ινχλυδινγ α στατε ανδ ΦΒΙ φινγερπριντ χηεχκ, χρεδιτ ρεπορτσ, εδυχατιον, ρεσιδενχε
ανδ εmπλοψmεντ ϖεριφιχατιονσ ανδ οτηερ ρελατεδ ρεχορδσ. Χοντραχτορ σηαλλ βε ρεθυιρεδ το mαινταιν
ρεχορδσ ον εαχη εmπλοψεε ανδ mακε τηεm αϖαιλαβλε το τηε Χουντψ φορ ατ λεαστ φουρ (4) ψεαρσ.
Αλλ οφ Χοντραχτορ’σ εmπλοψεεσ ανδ συβχοντραχτορσ mυστ ωεαρ Χολλιερ Χουντψ Γοϖερνmεντ
Ιδεντιφιχατιον βαδγεσ ατ αλλ τιmεσ ωηιλε περφορmινγ σερϖιχεσ ον Χουντψ φαχιλιτιεσ ανδ προπερτιεσ.
Χοντραχτορ ΙD βαδγεσ αρε ϖαλιδ φορ ονε (1) ψεαρ φροm τηε δατε οφ ισσυανχε ανδ χαν βε ρενεωεδ εαχη
ψεαρ ατ νο χοστ το τηε Χοντραχτορ δυρινγ τηε τιmε περιοδ ιν ωηιχη τηειρ βαχκγρουνδ χηεχκ ισ ϖαλιδ, ασ
δισχυσσεδ βελοω. Αλλ τεχηνιχιανσ σηαλλ ηαϖε ον τηειρ σηιρτσ τηε ναmε οφ τηε χοντραχτορ’σ βυσινεσσ.
Τηε Χοντραχτορ σηαλλ ιmmεδιατελψ νοτιφψ τηε Χολλιερ Χουντψ Φαχιλιτιεσ Μαναγεmεντ Dιϖισιον ϖια ε−mαιλ
(DΛ−ΦΜΟΠΣ≅χολλιεργοϖ.νετ) ωηενεϖερ αν εmπλοψεε ασσιγνεδ το Χολλιερ Χουντψ σεπαρατεσ φροm τηειρ
εmπλοψmεντ. Τηισ νοτιφιχατιον ισ χριτιχαλ το ενσυρε τηε χοντινυεδ σεχυριτψ οφ Χολλιερ Χουντψ φαχιλιτιεσ
ανδ σψστεmσ. Φαιλυρε το νοτιφψ ωιτηιν φουρ (4) ηουρσ οφ σεπαρατιον mαψ ρεσυλτ ιν α δεδυχτιον οφ ∃500
περ ινχιδεντ.
ΧΧΣΟ ρεθυιρεσ σεπαρατε φινγερπριντινγ πριορ το ωορκ βεινγ περφορmεδ ιν ανψ οφ τηειρ λοχατιονσ. Τηισ
ωιλλ βε χοορδινατεδ υπον αωαρδ οφ τηε χοντραχτ. Ιφ τηερε αρε αδδιτιοναλ φεεσ φορ τηισ προχεσσ, τηε
Χοντραχτορ ισ ρεσπονσιβλε φορ αλλ χοστσ.
36.

ςΕΝΥΕ.

Ανψ συιτ ορ αχτιον βρουγητ βψ ειτηερ παρτψ το τηισ Αγρεεmεντ αγαινστ τηε οτηερ παρτψ ρελατινγ το ορ
αρισινγ ουτ οφ τηισ Αγρεεmεντ mυστ βε βρουγητ ιν τηε αππροπριατε φεδεραλ ορ στατε χουρτσ ιν Χολλιερ
Χουντψ, Φλοριδα, ωηιχη χουρτσ ηαϖε σολε ανδ εξχλυσιϖε ϕυρισδιχτιον ον αλλ συχη mαττερσ.
37.

ςΑΛΥΕ ΕΝΓΙΝΕΕΡΙΝΓ.

Αλλ προϕεχτσ ωιτη αν εστιmατεδ χοστ οφ ∃10 mιλλιον ορ mορε σηαλλ βε ρεϖιεωεδ φορ χονσιδερατιον οφ α
ςαλυε Ενγινεερινγ (ςΕ) στυδψ χονδυχτεδ δυρινγ προϕεχτ δεϖελοπmεντ. Α “προϕεχτ” σηαλλ βε δεφινεδ ασ
τηε χολλεχτιϖε χοντραχτσ, ωηιχη mαψ ινχλυδε βυτ νοτ βε λιmιτεδ το: δεσιγν, χονστρυχτιον, ανδ
χονστρυχτιον, ενγινεερινγ ανδ ινσπεχτιον (ΧΕΙ) σερϖιχεσ. Αδδιτιοναλλψ, ανψ προϕεχτ ωιτη αν εστιmατεδ
χονστρυχτιον ϖαλυε οφ ∃2 mιλλιον ορ mορε mαψ βε ρεϖιεωεδ φορ ςΕ ατ τηε δισχρετιον οφ τηε Χουντψ.
38.

ΑΒΟςΕΓΡΟΥΝD/ΥΝDΕΡΓΡΟΥΝD ΤΑΝΚΣ.

38.1 Τηε χοντραχτορ σηαλλ ενσυρε χοmπλιανχε ωιτη αλλ ΝΦΠΑ ρεγυλατιονσ: σπεχιφιχαλλψ 110 & 30/30Α;
ΦDΕΠ χηαπτερ 62 ρεγυλατιονσ: σπεχιφιχαλλψ 761, 762, 777, ανδ 780; 376 & 403 Φλοριδα Στατυτεσ; ανδ
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ΣΤΙ, ΥΛ, ΠΕΙ, ΑΣΜΕ, ΝΑΧΕ, ΝΛΠΑ, ΝΙΣΤ & ΑΠΙ ρεφερενχεδ στανδαρδσ περταινινγ το τηε στοραγε οφ
ηαζαρδουσ mατεριαλσ ανδ πετρολευm προδυχτσ.
38.2 Τηε χοντραχτορ σηαλλ νοτιφψ τηε Σολιδ & Ηαζαρδουσ Wαστε Μαναγεmεντ Dεπαρτmεντ (ΣΗWΜD)
πριορ το τηε ινσταλλατιον, ρεmοϖαλ, ορ mαιντενανχε οφ ανψ στοραγε τανκ, ινχλυδινγ δαψ τανκσ φορ
γενερατορσ, στορινγ / ωιλλ βε στορινγ πετρολευm προδυχτσ ορ ηαζαρδουσ mατεριαλσ. Τηε χοντραχτορ σηαλλ
προϖιδε α 10 δαψ ανδ 48−ηουρ νοτιχε το ΣΗWΜD 239−252−2508 πριορ το χοmmενχεmεντ.
Τηε χοντραχτορ σηαλλ προϖιδε τηε πλανσ περταινινγ το τηε στοραγε τανκ σψστεmσ χονταινινγ ηαζαρδουσ
mατεριαλσ / πετρολευm προδυχτσ το τηε ΣΗWΜD πριορ το πλανσ συβmιτταλ το α περmιττινγ εντιτψ ανδ τηεν
ΣΗWΜD mυστ αππροϖε τηε πλανσ πριορ το χοντραχτορ’σ συβmιτταλ φορ περmιττινγ.
39.

ΣΤΑΝDΑΡDΣ ΟΦ ΧΟΝDΥΧΤ: ΠΡΟϑΕΧΤ ΜΑΝΑΓΕΡ, ΣΥΠΕΡςΙΣΟΡ, ΕΜΠΛΟΨΕΕΣ.

Τηε Χοντραχτορ σηαλλ εmπλοψ πεοπλε το ωορκ ον Οωνερ’σ προϕεχτσ ωηο αρε νεατ, χλεαν, ωελλ−γροοmεδ
ανδ χουρτεουσ. Συβϕεχτ το τηε Αmεριχανσ ωιτη Dισαβιλιτιεσ Αχτ, Χοντραχτορ σηαλλ συππλψ χοmπετεντ
εmπλοψεεσ ωηο αρε πηψσιχαλλψ χαπαβλε οφ περφορmινγ τηειρ εmπλοψmεντ δυτιεσ. Τηε Οωνερ mαψ
ρεθυιρε τηε Χοντραχτορ το ρεmοϖε αν εmπλοψεε ιτ δεεmσ χαρελεσσ, ινχοmπετεντ, ινσυβορδινατε ορ
οτηερωισε οβϕεχτιοναβλε ανδ ωηοσε χοντινυεδ εmπλοψmεντ ον Οωνερ’σ προϕεχτσ ισ νοτ ιν τηε βεστ
ιντερεστ οφ τηε Χουντψ.
40.

DΙΣΠΥΤΕ ΡΕΣΟΛΥΤΙΟΝ.

Πριορ το τηε ινιτιατιον οφ ανψ αχτιον ορ προχεεδινγ περmιττεδ βψ τηισ Αγρεεmεντ το ρεσολϖε δισπυτεσ
βετωεεν τηε παρτιεσ, τηε παρτιεσ σηαλλ mακε α γοοδ φαιτη εφφορτ το ρεσολϖε ανψ συχη δισπυτεσ βψ
νεγοτιατιον. Τηε νεγοτιατιον σηαλλ βε αττενδεδ βψ ρεπρεσεντατιϖεσ οφ Χοντραχτορ ωιτη φυλλ δεχισιον−
mακινγ αυτηοριτψ ανδ βψ Οωνερ’σ σταφφ περσον ωηο ωουλδ mακε τηε πρεσεντατιον οφ ανψ σεττλεmεντ
ρεαχηεδ δυρινγ νεγοτιατιονσ το Οωνερ φορ αππροϖαλ. Φαιλινγ ρεσολυτιον, ανδ πριορ το τηε
χοmmενχεmεντ οφ δεποσιτιονσ ιν ανψ λιτιγατιον βετωεεν τηε παρτιεσ αρισινγ ουτ οφ τηισ Αγρεεmεντ, τηε
παρτιεσ σηαλλ αττεmπτ το ρεσολϖε τηε δισπυτε τηρουγη Μεδιατιον βεφορε αν αγρεεδ−υπον Χιρχυιτ Χουρτ
Μεδιατορ χερτιφιεδ βψ τηε Στατε οφ Φλοριδα. Τηε mεδιατιον σηαλλ βε αττενδεδ βψ ρεπρεσεντατιϖεσ οφ
Χοντραχτορ ωιτη φυλλ δεχισιον−mακινγ αυτηοριτψ ανδ βψ Οωνερ’σ σταφφ περσον ορ δεσιγνεε ωηο ωουλδ
mακε τηε πρεσεντατιον οφ ανψ σεττλεmεντ ρεαχηεδ ατ mεδιατιον το Οωνερ’σ Βοαρδ φορ αππροϖαλ.
Σηουλδ ειτηερ παρτψ φαιλ το συβmιτ το mεδιατιον ασ ρεθυιρεδ ηερευνδερ, τηε οτηερ παρτψ mαψ οβταιν α
χουρτ ορδερ ρεθυιρινγ mεδιατιον υνδερ Σεχτιον 44.102, Φλα. Στατ.
Ανψ συιτ ορ αχτιον βρουγητ βψ ειτηερ παρτψ το τηισ Αγρεεmεντ αγαινστ τηε οτηερ παρτψ ρελατινγ το ορ
αρισινγ ουτ οφ τηισ Αγρεεmεντ mυστ βε βρουγητ ιν τηε αππροπριατε φεδεραλ ορ στατε χουρτσ ιν Χολλιερ
Χουντψ, Φλοριδα, ωηιχη χουρτσ ηαϖε σολε ανδ εξχλυσιϖε ϕυρισδιχτιον ον αλλ συχη mαττερσ.

55
Χονστρυχτιον Σερϖιχεσ Αγρεεmεντ: Ρεϖισεδ 092520 (ϖ7)

ΕΞΗΙΒΙΤ Ι: ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤΑΛ ΤΕΡΜΣ ΑΝD ΧΟΝDΙΤΙΟΝΣ
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