Załącznik nr 8 do siwz
WZÓR UMOWY

UMOWA NR ………………………………….
zawarta w dniu …………………………………. w Pabianicach pomiędzy:
1. Miastem Pabianice z siedzibą w Pabianicach (95-200) przy ulicy Zamkowej 16 NIP 731-196-27-56
REGON 472057715 – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach (95-200) z siedzibą przy ulicy
Grota Roweckiego 3, w imieniu którego działa na podstawie pełnomocnictwa Dyrektor Piotr Adamski,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
2. firmą: …….......................................................……………………………….....................……………................………… mającą swoją siedzibę
w ………………………………………….. przy ulicy ..................................................................................... wpisaną do rejestru
................................................................................... i posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP……...........................…………..
oraz REGON…….............…..............................…., zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:
1)……......................................................…………………………………………..
2)……......................................................…………………………………………..
W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986)
zakończonego wyborem przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w dniu ………………………….. roku, zostaje
zawarta umowa w brzmieniu:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania „Renowacja istniejącego
boiska sportowego nr 2”, które jest zlokalizowane na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy
ulicy Grota Roweckiego 3 w Pabianicach ".
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności na:
a) Wykonanie robót pomiarowych przy powierzchniowych robotach ziemnych.
b) Frezowanie istniejącej nawierzchni trawiastej na głębokość 3 cm wraz z wywozem urobku.
c) Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm.
d) Wykopy wykonywane spycharkami – korytowanie podłoża do głębokości 20 cm.
e) Wywóz zbędnej ilości humusu poza teren stadionu.
f) Zakup piasku płukanego 0-2 mm w celu przygotowania prawidłowej kompozycji warstwy wegetacyjnej
(piasek 0-2 mm + rodzimy humus).
g) Przesianie przy użyciu sita bębnowego o oczku max 20 mm
h) Laserowe ułożenie nowej warstwy humusu o grubości 20 cm zgodnie z układem kopertowym
wynoszącym 0,5%
i) Jednokrotne zagęszczenie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem wibracyjnym
j) Wysiew mieszanki nasion traw składającej się z 60% wiechliny łąkowej oraz 40% życicy trwałej.
k) Nie dopuszcza się użycia mieszanki nasion traw o innym składzie gatunkowym
l) Dostawa i montaż kompletnego systemu nawadniającego płyty boiska składającego się z 12 zraszaczy
dalekiego zasięgu w tym tylko 2 szt w osi boiska wraz z wybudowaniem pompowi składającej się z
pompy pionowej podnoszącej ciśnienie oraz sterowania pracą systemu. Wymagane parametry pracy
pompowni to Q= 18m3/h ciśnienie robocze 7,5 bar.
m) Wykonanie przyłącza wodociągowego z sieci miejskiej przewodem PE 75.
n) Udrożnienie odpływu wody w opasce wokół terenu boiska.
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o) Wymiana opraw i oświetlenia żarowego w istniejących słupach oświetleniowych w ilości 32 oprawy na
nowe oprawy i oświetlenie zewnętrzne typu LED stanowiący odpowiednik żarówki co najmniej 250 W,
barwy naturalnej, min. 4000K, klasy energetycznej co najmniej A, o odpowiednio dobranej mocy.
3. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej
staranności.
4. Po zakończeniu prac, Zamawiający wymaga sporządzenia harmonogramu prac pielęgnacyjnych oraz
możliwości eksploatacyjnych boiska za okres 1 roku od zakończenia prac.

§2
Termin wykonania zamówienia
1. Przewidywany okres realizacji zamówienia:
a) Rozpoczęcie prac - 24.06.2019 roku
b) Zakończenie prac …………………………….
Za zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia uważa się podpisanie protokołu odbioru końcowego bez
uwag.
2. Zmiana terminu może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do
umowy.
§3
Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie ...............................................................................
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie ...............................................................................
§4
Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) protokolarnie przekazanie terenu,
2) zapewnienie nadzoru przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy,
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w pomieszczeniu /
miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych prac.
§5
Obowiązki Wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) przyjęcie terenu,
2) zagospodarowanie zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
3) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie wykonywanych robót,
4) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót,
5) prowadzenie prac w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu
wykonania umowy,
6) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami, warunkami technicznymi, Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej,
7) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy;
wszelkie odstępstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów, elementów i
urządzeń muszą uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego,
8) wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób niepowodujący utrudnienia w korzystaniu z terenu
przyległego do boiska,
9) współpraca z służbami Zamawiającego,
10) zapewnienie realizacji prac przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie
uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych prac,
11) zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów
niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy,
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12) jako wytwórca odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

628 ze zm.), wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe postępowanie z wytworzonymi
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi,
ubezpieczenie od wszelkich ryzyk związanych z realizacją przedmiotu umowy w okresie od przejęcia
terenu do dnia ukończenia prac,
wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,
przygotowanie dokumentów do końcowego odbioru,
dbałość o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,
oznakowania terenu na którym są realizowane prace,
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wszelkiego mienia w toku realizacji - naprawienia ich i
doprowadzenie do stanu pierwotnego,
bezzwłocznych napraw wszelkich szkód i innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów
zagospodarowania terenu,
zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz
bieżącą inwentaryzację powykonawczą
dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i
przekazania go do użytku,
odpowiedniego zabezpieczenia terenu na którym są prowadzone prace,
zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
utrzymana terenu w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych
materiałów, odpadów i śmieci,
uporządkowanie terenu na którym były prowadzone prace wraz z zapleczem po zakończeniu prac i
przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

§6
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają całkowite
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: brutto: ………………..…… zł, (słownie: ................ ................................................).
Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty i nie podlega żadnym
przeliczeniom, obejmuje wszelkie narzuty i dodatki dla Wykonawcy.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu nie może być podstawą do
żądania Wykonawcy zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z tytułu wzrostu cen materiałów, energii, paliw,
kosztów robocizny lub innych kosztów związanych z wykonaniem zamówienia.
Płatność z tytułu wykonania zamówienia określonego umową, realizowana będzie jednorazowo na
podstawie wystawionej faktury przelewem bankowym w terminie 30 dni od dnia dostarczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Dniem płatności jest dzień wydania przez
Zamawiającego polecenia zapłaty do banku, w którym prowadzony jest rachunek Zamawiającego.
Faktura może zostać wystawiona po całkowitym zakończeniu i bezusterkowym odbiorze końcowym,
potwierdzonym protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy – w wysokości określonej w ust. 1
przedmiotowego paragrafu umowy.
Zapłata faktur będzie dokonywana na konto Wykonawcy numer: ................ .
Bez zgody Zamawiającego nie można dokonać cesji należności wynikających z tej umowy.

§7
Odbiory
1. Przedmiotem odbioru jest całość prac po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym
podlegają czynności zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy według uzgodnień w terenie.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu wraz z
zawiadomieniem o zakończeniu realizacji prac dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie:
1) protokołów badań,
2) gwarancji,
3) aprobat technicznych,
4) atestów i certyfikatów jakości,
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5) deklaracji zgodności z PN,
3. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w terminie 15 dni, a odbiór
częściowy w terminie 3 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z
powodu nie zakończenia prac, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa
w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w
zwłoce.
5. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 3 niniejszego
paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to
Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.
6. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku
odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia
odbioru końcowego. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez
Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia
wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.
7. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym
fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie
terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego
komisję, w skład której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając o tym Zamawiającego
w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do
wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §6 umowy.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

§8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Strony potwierdzaj, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w § 6 ust.
1, tj. ................... zł (słownie złotych ..........................................) w formie ............................................................
Zamawiającemu przysługuje prawo pokrycia z zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, w tym w okresie rękojmi, a w szczególności:
1) zapłaty kar umownych lub odszkodowań,
2) pokrycia kosztów wykonawstwa zastępczego.
Zamawiający wymaga, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej – gwarancja winna mieć charakter abstrakcyjny, to jest zobowiązywać Gwaranta
nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Beneficjentowi, na pierwsze pisemne żądanie wskazujące
na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, kwoty do wysokości wniesionego zabezpieczenia.
Treść gwarancji nie może zawierać żadnych postanowień ograniczających abstrakcyjność gwarancji.
Termin obowiązywania gwarancji będzie nie krótszy, niż termin realizacji umowy i termin rękojmi, każdy
z nich powiększony o 60 dni. Gwarancja musi umożliwiać Zamawiającemu złożenie żądania wypłaty z
gwarancji aż do ostatniego dnia jej obowiązywania.
Gwarancja musi również zawierać klauzule o:
1) zgodzie Gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy lub
dostaw, które mają zostać wykonane zgodnie z umową, lub w jakichkolwiek dokumentach
stanowiących umowę, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym (Beneficjentem), a
Wykonawcą, nie zwalniała Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji,
2) rezygnacji Gwaranta z konieczności zawiadamiania o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji
oraz uzyskiwania na nią zgody Gwaranta,
3) treści: Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
Z dokumentów załączonych do gwarancji musi wynikać upoważnienie do reprezentowania Gwaranta przez
osoby podpisane pod gwarancją.
Treść gwarancji podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
Niezależnie od uprawnień do żądania wypłaty przysługujących na podstawie umowy lub przepisów prawa,
Zamawiający może nadto zgłosić żądanie wypłaty całości lub części kwoty z zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, a zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zatrzymać, w razie:
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8.

9.

1) nie przedłużenia przez Wykonawcę ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy na co
najmniej 30 dni naprzód przed końcem ważności aktualnego Zabezpieczenia,
2) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; w
szczególności Zamawiający może zatrzymać kwotę Zabezpieczenia do czasu dokończenia
przedmiotu umowy,
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu,
Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż, w ostatnim dniu ważności dotychczasowego
zabezpieczenia.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega zwrotowi:
1) 70% kwoty w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za
należycie wykonane,
2) 30 % kwoty w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§9
Kary umowne
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. Wykonawca płaci
Zamawiającemu kary umowne:
a) za niedotrzymanie terminu zakończenia umowy - w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia
ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,5% wynagrodzenia
umownego za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia zakończenia
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego, określonego w § 6.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia
umownego, określonego w § 6, poprzez stosowne obniżenie o wysokość kary. Zamawiający potrąci z
faktury ewentualne należności z kar umownych.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

§ 10
Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres ……….
miesięcy, licząc od dnia odbioru.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na materiały użyte do należytego wykonania
przedmiot umowy zgodnie z gwarancją producenta.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z
przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z
dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie
dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w
wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.
Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały
wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od
odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie
wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych
wskazówek.
Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad
rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe
wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.
W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający
może:
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a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,
b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.
8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej
się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:
a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,
b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej,
estetycznej i technicznej.
§ 11
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem
nieważności takiej zmiany, przy czym w przypadkach określonych w § 2 zmiana winna nastąpić w formie
aneksu do umowy.
2. Oprócz powyższego Strony dopuszczają również możliwość dokonania zmian w umowie na podstawie
poniższych przesłanek:
a) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy - w takim przypadku
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za
wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku
z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;
b) zmiana związana z wykonaniem robót zamiennych, zgodnie z procedurami i wymogami zawartymi w
przepisie art. 36a ustawy Prawo budowlane z zastrzeżeniem, iż zmiany nieistotne w rozumieniu tego
artykuły nie wymagają aneksu do umowy (akceptacja zmian nieistotnych może nastąpić po uprzednim
podpisaniu protokołu przez przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, inspektora nadzoru oraz
właściwych projektantów).
§ 12
Warunki odstąpienia od umowy
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo do
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1.1. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w
takim przypadku może nastąpić w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach,
1.2. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
1.3. Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,
1.4. Wykonawca przerwał realizację i przerwa trwa dłużej niż 7 dni;
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W razie odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obowiązują następujące obowiązki
szczegółowe:
3.1.Wykonawca przy udziale Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia,
3.2.Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
Zamawiającego w przypadku odstąpienia od umowy z powodów określonych w punkcie 1.1 oraz na
koszt własny w przypadku odstąpienia od umowy z powodów określonych w punktach: 1.2, 1.3, 1.4.
Jeżeli Wykonawca odmówi wykonania zabezpieczenia robót lub nie wykona zabezpieczenia w
uzgodnionym terminie, to Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie zabezpieczenia robót innemu
wykonawcy na koszt wykonawcy umownego w sytuacjach określonych w punktach: 1.2, 1.3, 1.4.
3.3. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego niezwłocznego odbioru robót przerwanych
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które
Wykonawca nie odpowiada, a najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
3.4. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
zobowiązany jest do:
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1) dokonania odbioru robót przerwanych, oraz zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały
wykonane i odebrane do dnia odstąpienia,
2) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu na którym były realizowane prace.
§ 13
Postanowienia ogólne
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, odpowiednim do rozpoznawania tych sporów
jest właściwy rzeczowo dla Zamawiającego sąd powszechny.
§ 14
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa
Zamówień Publicznych.
2. Ustala się, że o wszystkich zmianach strukturalnych oraz własnościowych podmiotów zawierających
umowę strony będą się wzajemnie informowały.
§ 15
Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
Wykonawcy oraz dla Zamawiającego.
§ 16
Załącznikiem do umowy jest umowa o powierzenia przetwarzania danych osobowych
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