Załącznik nr 8
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA
GKIZP.272. …… .2022
w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu …………………………………… roku w Fijewie
pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa,
reprezentowaną przez Wójta Gminy – Tomasza Ewertowskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Jędrychowskiej
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………….
…………………………………………………….
zwaną dalej: „Wykonawcą”,
łącznie w dalszej części zwanymi również: „Stronami”,
o następującej treści:
Podstawę zawarcia niniejszej Umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.)
(zwanej dalej także: „Pzp”).
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§1
Przedmiotem zamówienia jest „Wymiana oświetlenia ulicznego na oprawy LED na
terenie Gminy Lubawa”
Zakres i sposób wykonania przedmiotu Umowy określają dokumenty będące
załącznikami do SWZ i stanowiące integralne składniki niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich niezbędnych czynności do
osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynikają wprost
z dokumentów niniejszego postępowania.
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot niniejszego zamówienia
z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru
prowadzonej działalności, w zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy, powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz pod nadzorem osoby uprawnionej.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z całą dokumentacją, do której nie wnosi
zastrzeżeń.
Zamawiający wymaga, aby oferowane przez Wykonawcę w ramach przedmiotu
zamówienia wyroby (materiały) charakteryzowały się parametrami technicznoużytkowymi nie gorszymi od tych wskazanych opisach przedmiotu zamówienia,
projektach budowlanych oraz SWZ, które stanowią integralną część niniejszej umowy.
Wykonawca zapewnia, że posiada odpowiednio wykwalifikowany personel oraz potencjał
ekonomiczny i organizacyjny niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia.

8. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia siłami własnymi lub za pomocą
Podwykonawców, z zastrzeżeniem, że za czynności wykonane przez Podwykonawcę, jego
przedstawicieli, pracowników czy innych osób i podmiotów, którymi się posługuje,
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, jak za własne
czynności.
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§2
Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu umowy, o którym mowa
w § 1 umowy, w terminie do 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego, z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem o gotowości odbioru przedmiotu umowy.
Za termin realizacji umowy uważa się datę podpisania przez obie Strony umowy
protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.
W ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi w formie
pisemnej szczegółowe zestawienie dostarczonych urządzeń tj.: wszystkich
modernizowanych opraw oświetleniowych ze wskazaniem producenta, modelu, opisu
technicznego wraz z załączeniem po minimum jednym egzemplarzu każdego rodzaju
oferowanej oprawy.
W sytuacji stwierdzenia, że sprzęt ujęty w zestawieniu nie spełnia wymogów
zamawiającego wykonawca zobowiązany będzie do korekty zestawienia
i zaproponowania sprzętu zgodnego z wymaganiami zamawiającego w terminie 7 dni
roboczych od dnia przekazania mu uwag przez zamawiającego.
W przypadku nieprzedstawienia zamawiającemu zestawienia, o którym mowa w ust. 4
lub nieuwzględnienia uwag, o których mowa w ust. 5 zamawiający nabywa prawo do
odstąpienia od umowy z winy wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
o okolicznościach.
§3
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją,
aktualną wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz w zakresie,
terminach i na zasadach określonych w niniejszej umowie, z wykorzystaniem maszyn,
urządzeń i materiałów będących w jego dyspozycji, pod nadzorem osoby uprawnionej do
ich wykonania.
Wykonawca zobowiązuje się skierować do nadzoru prac oraz realizacji robót osoby
posiadające wymagane prawem uprawnienia.
Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny posiadać stosowne atesty
i świadectwa i być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie
z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), ustawie z dnia 6 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do
tych ustaw, a także odpowiadać wymaganiom dokumentacji.
W przypadku zmiany materiałów, produktów, przewidzianych w dokumentacji
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody inspektora nadzoru
i Zamawiającego na dokonanie zmiany. Materiały zamienne muszą posiadać parametry
techniczne oraz jakość nie gorszą niż przewidziane w dokumentacji oraz być zgodne
z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.

2

5. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy, przed podpisaniem protokołu odbioru,
przekaże Zamawiającemu atesty, świadectwa jakości (certyfikaty) i inne dokumenty
potwierdzające jakość materiałów jeżeli dokumenty takie wymagane są przepisami
obowiązującego prawa.
6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu powykonawczą inwentaryzację geoinformatyczną
infrastruktury oświetleniowej
§4
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. przekazanie niezbędnej dokumentacji oraz OPZ;
2. sprawowanie nadzoru do dnia odbioru przedmiotu zamówienia;
3. dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy i zapłata
wynagrodzenia.

umówionego

§5
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) przejęcie terenu prac niezwłocznie po zawarciu umowy,
b) przestrzeganie przepisów bhp i p. poż. w trakcie wykonywanych prac, utrzymanie
terenu w należytym porządku,
c) przekazanie do utylizacji odpadów; pochodzących z rozbiórki w szczególności
demontowanych opraw oświetleniowych i źródeł światła, łącznie z poniesieniem
kosztów utylizacji zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy
o odpadach. Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować
z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie,
d) bieżące informowanie mieszkańców o występujących utrudnieniach komunikacyjnych
i innych (np. przerwy w dostawie energii elektrycznej) związanych z realizacją
przedmiotu umowy,
e) zapewnienie bezpieczeństwa dla znajdujących się w obrębie prac ludzi i mienia,
f) ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z niniejszą
umową powstałe na skutek działania lub zaniechania wykonawcy lub
podwykonawców,
g) pokrycie kosztów dopuszczenia do prac na sieci elektroenergetycznej wraz z kosztami
wyłączenia energii – o ile zajdzie taka konieczność,
h) uwzględnianie uwag właściciela sieci tj. przekazywanych podczas prowadzenia prac
lub podczas odbioru przez upoważnionych przedstawicieli,
i) uzgodnienie z właścicielem sieci harmonogramu prac i włączeń,
j) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz złożenie
oświadczenia, że wykonane dostawy i prace dotyczące instalacji przedmiotu dostawy
są zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według
postanowień umowy,
k) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi
pracami, w tym także ruchem pojazdów,
l) uporządkowanie terenu, na którym odbywała się realizacja przedmiotu umowy po jej
zakończeniu, zaplecza dostaw/montaży, jak również terenów sąsiadujących zajętych
lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac: obiektów, nawierzchni
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lub instalacji,
m) zawiadomienie właściciela sieci o zakończeniu modernizacji oświetlenia ulicznego,
n) kompletowanie w trakcie realizacji prac wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych do
jego przeprowadzenia i użytkowania instalacji,
o) usuwanie wszelkich niezgodności przedmiotu umowy stwierdzonych przez
Zamawiającego w trakcie trwania dostawy i prac dotyczących instalacji przedmiotu
dostawy w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunięcia,
p) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość i termin realizacji umowy,
q) udział w odbiorze końcowym przedmiotu umowy,
r) usuwanie w okresie gwarancji zgłoszonej awarii dotyczącej zrealizowanych prac
montażowo-instalacyjnych, zamontowanych materiałów i urządzeń a w szczególności
opraw oświetleniowych w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia awarii,
s) realizacja innych czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub
niniejszej umowy,
t) uwzględnianie wytycznych Zamawiającego podczas realizacji zamówienia.
Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące
z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy.
Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest
segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbiórki.
Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek
zagospodarowania na własny koszt odpadów zgodnie z hierarchią postępowania
określoną w przepisach obowiązującego prawa.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości do
odbioru końcowego oświadczenie o sposobie zagospodarowania odpadów jako warunek
konieczny do dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiającego.
Do obowiązków Wykonawcy należy także:
a) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót
podstawowych,
b) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,
c) pozyskanie - własnym staraniem - składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego do
wywozu materiałów pochodzących z rozbiórek, przekazanie Zamawiającemu
dokumentów potwierdzających przejęcie ww. odpadów,
d) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na
ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: protokołów
badań i sprawdzeń, protokołów pomiarów, protokołów odbiorów technicznych,
inwentaryzacji powykonawczej w terminie umożliwiającym wykonanie przedmiotu
zamówienia.
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§6
1. Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową prowadzić będą:
a) z ramienia Zamawiającego: ………………………………………………………………………………
b) z ramienia Wykonawcy: ………………………………………………………………………………
2. Wykonawca może dokonać zmiany osoby wskazanej w ust. 1 jedynie za pisemną zgodą
Zamawiającego. Nowa osoba winna posiadać uprawnienia stosowne do wykonywanych
czynności i spełniać wymagania Zamawiającego określone w SWZ jeżeli takie wymagania
były stawiane.
3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby wskazanej w ust. 1, jeżeli uzna,
że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy bądź wykonuje je
nienależycie.
§7
1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:
a) odbiór końcowy przedmiotu umowy;
b) odbiór pogwarancyjny.
2. Wszelkie odbiory robót odbywać się będą na zasadach i w terminach zgodnych z zapisami
Umowy.
3. Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy opisany w SWZ i dokumentacji
stanowiącej załączniki do niej. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu
ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia, po stwierdzeniu zgodności wykonanych
robót w szczególności z STWiOR oraz aktualnymi normami i przepisami technicznymi oraz
niniejszą umową.
4. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego odrębnym
pismem, z określeniem daty zakończenia robót.
5. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót
stanowiących przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia.
6. Zamawiający, na podstawie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, wyznaczy
termin rozpoczęcia odbioru przedmiotu zamówienia, o czym poinformuje Wykonawcę na
piśmie.
7. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy
udziale których wykonał przedmiot umowy.
8. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi wszystkie
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego,
w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach
i sprawdzeniach.
9. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, wraz ze
zgłoszeniem gotowości do odbioru, komplet dokumentów sporządzonych w języku
polskim pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczególności.
10. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zaprosić do współpracy
rzeczoznawców lub specjalistów branżowych, a także przedstawicieli innych jednostek,
których udział nakazują odrębne przepisy.
11. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia
zgłoszenia robót do odbioru.
5

12. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy
udziale których wykonał przedmiot umowy.
13. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione
w toku odbioru. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot
odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich
wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru, wyznaczając
Wykonawcy termin do usunięcia wad lub nieprawidłowości. Po usunięciu wad lub
nieprawidłowości, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru na
zasadach określonych w ust. 11.
14. Odbiór uważa się za dokonany w przypadku podpisania przez Zamawiającego protokołu
odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego
jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.
15. Odbioru
pogwarancyjnego
dokonuje
przedstawiciel
Zamawiającego
wraz
z przedstawicielem Wykonawcy w ciągu 14 dni od upływu terminu gwarancji jakości.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypełnienia przez Wykonawcę
obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości za przedmiot umowy.
16. O terminie odbioru pogwarancyjnego Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie na
7 dni przed datą odbioru.
17. Z czynności odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez strony protokół odbioru
pogwarancyjnego.
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§8
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres ……………. miesięcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające
wartość użytkową, techniczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do
naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia wartości
użytkowej, technicznej przedmiotu umowy.
Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca oświadcza, że udziela zgodnie
z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego rękojmi na okres równy okresowi gwarancji, za wady
fizyczne na wykonane prace montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia
i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu
określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę).
Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne,
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub wad
jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia
w terminie 7 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy.
W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 5 ze
względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest
zobowiązany udowodnić zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 5 Zamawiający może
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej
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tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a w przypadku braku takiej
możliwości Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego.
Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego
w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych.
8. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi
lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do
powiększenia się szkody.
9. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na
adres e-mail: …………………………………………
10. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie
o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.
11. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczęciu postępowania upadłościowego,
3) ogłoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu działalności.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

§9
Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy brutto
wynosi …………………. zł (słownie: ………………………………………..).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje
wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót,
dostaw i czynności przewidzianych w SWZ, dokumentacji OPZ oraz niniejszej umowie.
Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja OPZ.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa
w ust. 1.
W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części zakresu przedmiotu
umowy objętego dokumentacją OPZ strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych.
Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjętych dokumentacją OPZ na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Prawo
zamówień publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie może
wykonywać prac nieobjętych dokumentacją OPZ bez uprzedniej zgody Zamawiającego
wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego – pod
rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace.
Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
w terminie 35 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku
wraz z załącznikami, w formie przelewu bankowego na rachunek Wykonawcy wskazany
na fakturze VAT/rachunku.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, rozliczane będzie na podstawie
faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury
zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę. Dołączone do
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faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone i zatwierdzone nie
później niż w ciągu 5 dni roboczych przez Zamawiającego. Ww. zestawienie stanowi
załącznik do protokołu odbioru częściowego robót. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy
nastąpi w dwóch transzach:
a) pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty wynagrodzenia – po
zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji,
b) druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia – po
zakończeniu realizacji inwestycji.
9. Podstawę wystawienia faktury VAT/rachunku przez Wykonawcę stanowić będzie
podpisany przez obie strony bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu umowy.
10. Za datę zapłaty uważa się dzień wydania polecenia przelewu bankowego.
11. Fakturę VAT/rachunek* należy wystawić w sposób następujący:
Nabywca: Gmina Wiejska Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa, NIP: 744-16-60-835
Odbiorca: Urząd Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa.

1.

2.
3.
4.

5.

§ 10
Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości ............................. zł, tj. 5% wynagrodzenia brutto, określonego
w § 9 ust. 1 umowy.
Zabezpieczenie zostało wniesione w formie .........................................................................
Kwota, która zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady
wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia.
Kwota zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócona Wykonawcy
w wysokości:
1) 70% - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane (po ostatecznym odbiorze zamówienia
potwierdzonym protokołem odbioru);
2) 30% - nie później niż w 15. dniu po upływie okresu gwarancji jakości na roboty
budowlane.
W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi
odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego
z umową wykonania zamówienia i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane
roboty.

§ 11
1. Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie następujący zakres
zadania stanowiący przedmiot umowy:
1) ……………………………… - ……………….……………………………………… (nazwa (firma)
podwykonawcy, wskazanie części zamówienia powierzonej podwykonawcy.
2. Wykonanie robót budowlanych określonych w ust. 1 pkt …. Wykonawca wykona przy
udziale podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach
określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, podać
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi. Wykonawca ma obowiązek zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia,
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót.
Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy chce wykonać przy udziale
podwykonawców roboty inne niż wskazane w ust. 1, to nie później niż na 7 dni przed
planowanym rozpoczęciem tych robót przekaże Zamawiającemu pisemny wniosek wraz
z uzasadnieniem oraz projekt umowy, o którym mowa w ust. 6.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej z projektem umowy.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
Projekt umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi zawierać
w szczególności:
a) zakres robót, zgodny z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
b) termin realizacji robót, nie dłuższy niż termin określony w § 2 ust. 1 umowy,
c) wynagrodzenie i termin zapłaty wynagrodzenia,
d) zapisy dotyczące obowiązku zatrudniania przez Podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 12 ust. 1 umowy,
e) nie może zawierać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
f) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub od zapłaty wynagrodzenia
przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę,
g) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy przed Zamawiającym za wykonanie
całości robót, także tych wykonanych przez podwykonawców,
h) nie może zawierać zapisów sprzecznych z niniejszą umową,
i) wartość wynagrodzeń kolejnych umów o podwykonawstwo nie może przekroczyć
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1.
Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,
zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane:
a) niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia,
b) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7,
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c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.
10. Niezgłoszenie zastrzeżeń w formie pisemnej do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 9, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
12. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,
o których mowa w ust. 9.
13. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 12, uważa się za
akceptację umowy przez Zamawiającego.
14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto umowy, wskazanej w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez
Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie to nie dotyczy umów
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy
niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający poinformuje o tym
Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystąpienia o zapłatę kary umownej.
16. Postanowienia ust. 6 – 15 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
17. W przypadku powierzenia realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany
do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy,
z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.
18. Wykonawca wraz z przedkładaną Zamawiającemu fakturą za zrealizowane roboty,
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dowód zapłaty całości wymagalnego
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, potwierdzony
pisemnie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.
19. Zamawiający
dokona
bezpośredniej
zapłaty
wymagalnego
wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
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z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi.
21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 19, Zamawiający zwróci
się do Wykonawcy o zgłoszenie, w terminie 7 dni od doręczenia informacji, w formie
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.
24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,
Zamawiający
potrąci
kwotę
wypłaconego
wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
25. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę
większą niż 5% wartości umowy, o której mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, może
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez
Zamawiającego z przyczyn, z które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
26. Umowy zawierane przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami winny być
sporządzane zgodnie z powyższymi zapisami.
27. Zlecenie wykonania robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu
jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
§ 12
1. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie
realizacji zamówienia, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Obowiązek ten dotyczy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia
polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac budowlanych, tj.
pracowników wykonujących prace fizyczne pracujących na terenie budowy oraz
operatorów pojazdów i urządzeń pracujących na terenie budowy. Ustalenie wymiaru
czasu pracy oraz liczby osób Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy.
2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę bądź
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Podwykonawcę wymagań określonych w ust. 1. Zamawiający jest upoważniony
w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez Wykonawcę i/lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1
czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę i/lub
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy i/lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, tj. bez adresów, nr PESEL
pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być
możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę
i/lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub/i
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.
3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności, Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej,
określonej w § 13 ust. 1 pkt 10. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów
w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w punkcie 1 czynności.
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4. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do przestrzegania prawa
pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§ 13
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,2% kwoty
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki
ponad termin określony w § 2 ust. 1,
2) za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2%
kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 9 ust. 1, za każdy dzień
zwłoki ponad termin określony w § 2 ust. 1,
3) w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca
odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego stronie,
4) w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający
odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
5) w wysokości 10% niezapłaconej kwoty, w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia
należnego podwykonawcy,
6) w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,
7) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, lub projektu jej zmiany –
w wysokości 300 zł za każdy stwierdzony przypadek,
8) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 300 zł za
każdy stwierdzony przypadek,
9) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapłaty – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto o którym mowa § 9 ust. 1 umowy,
za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy,
10) niespełnienia wymogów zatrudnienia na podstawie umów o pracę przez Wykonawcę
i/lub podwykonawcę, o których mowa w § 12 ust. 1 oraz w przypadku
nieprzedstawienia Zamawiającemu oświadczeń / dokumentów, o których mowa
w § 12 ust. 3 - w wysokości 500,00 zł umowy za brak dokumentacji w odniesieniu do
każdej osoby, co do której Wykonawca nie wykaże zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę.
2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od
Wykonawcy, nie może przekroczyć 20% kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy
określonego w § 9 ust. 1.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach
ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należnych mu kar umownych
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających
z obowiązujących przepisów prawa.
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§ 14
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Zamawiający może rozwiązać umowę, ze skutkiem natychmiastowym, bez
odszkodowania na rzecz Wykonawcy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 108 Pzp;
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo
polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2009/81WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił
zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
W przypadku, o którym mowa pkt 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części zamówienia.
Zamawiający, niezależnie od okoliczności wskazanych w kodeksie cywilnym, może
odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
a) niewykonywania przez Wykonawcę prac zgodnie z warunkami określonymi
w umowie lub zaniedbania zobowiązań umownych,
b) zaniechania przez Wykonawcę realizacji umowy.
W przypadku wystąpienia rażących uchybień ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji
umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, stosując
§ 13 ust. 1 pkt 4 niniejszej umowy.

§ 15
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następującym
zakresie:
a) zmiany danych teleadresowych;
b) zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
c) zmiany osób przewidzianych do nadzoru nad realizacją umowy pod warunkiem,
że zaproponowane osoby będą posiadały nie niższe kwalifikacje i doświadczenie niż
określone w SWZ;
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego
i dokonywane będą w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności.
§ 16
Do kontaktów roboczych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, Strony wyznaczają:
1) ze strony Zamawiającego – ………………………………, tel. …………………………
2) ze strony Wykonawcy – ………………………………, tel. …………………………
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§ 17
Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody
jest dopuszczalne poddane zostaną mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu
sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
Pozostałe spory, inne niż w ust. 1, mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej
Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu.
Prawa i obowiązki wynikające z umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Zamawiający i jeden Wykonawca.

…………………………………
Zamawiający

…………………………………
Wykonawca

…………………………………
Kontrasygnata Skarbnika
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