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 Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

 

UMOWA 

Nr PZD.ZP…………………………… 

 

Zawarta w dniu ....................... w Pszczynie pomiędzy Powiatem Pszczyńskim z siedzibą w Pszczynie                    

43-200, przy ul. 3 Maja 10, NIP: 638-180-00-82 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu 

którego działa na podstawie upoważnienia Pan ……………..……………..   

zwanym dalej „Zamawiającym”  

a 

....................................... z siedzibą ................................................................................,   reprezentowaną 

przez: 

...........................................zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) strony zawierają umowę na zadanie p.n.: „Zimowe utrzymanie dróg 

powiatowych i dróg wojewódzkich zarządzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna                  

w sezonie 2017/2018” o następującej treści: 

 

 

§ 1 

 

1. W sprawach objętych niniejszą umową Zamawiającego reprezentuje Powiatowy Zarząd Dróg                        

w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie 43-200,  ul. Sygietyńskiego 20. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług:  

„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i dróg wojewódzkich zarządzanych i powierzonych do 

utrzymania PZD Pszczyna w sezonie 2017/2018” polegających na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu 

dróg w tym chodników tj. odśnieżaniu jezdni oraz usuwaniu śniegu i lodu w miejscach, za które zgodnie 

z obowiązującymi przepisami odpowiada zarządca drogi. 

 Przedmiot zamówienia obejmuje: 

 - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych o długości: 

 W Gminie Pszczyna 73,85 km 

 W Gminie Miedźna 35,04 km 

 W Gminie Suszec 3,91 km  

 zarządzanych przez PZD Pszczyna w sezonie 2017/2018 

 

 - Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich o łącznej długości 84,6 km - DW 931, 933, 935, 938, 939  

powierzonych do utrzymania przez PZD Pszczyna w sezonie 2017/2018 

 

 - Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych o długości: 

 W Gminie Pszczyna 25,87 km 

 W Gminie Miedźna 13,89 km 

 W Gminie Suszec 1,2 km  

zarządzanych przez PZD Pszczyna w sezonie 2017/2018 

 

 - Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg wojewódzkich o łącznej długości 41,5 km - DW 931, 933, 

935, 938, 939  powierzonych do utrzymania przez PZD Pszczyna w sezonie 2017/2018 

 

3. Zakres rzeczowy, lokalizacja, dróg powiatowych w tym chodników i dróg wojewódzkich 

przedstawia Załącznik nr 3A, 3B, 3C, 3D, 3E – wykaz dróg. 

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności polegające na nadzorowaniu i bezpośrednim wykonywaniu zadań 

na drogach w zakresie usługi zimowego utrzymania dróg przez wykonawcę.  
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5. Wykonawca najdalej w dniu podpisania umowy przedstawi zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy 

lub Podwykonawcy o zatrudnieniu osób wykonujących  czynności polegające na nadzorowaniu i 

bezpośrednim wykonywaniu zadań na drogach w zakresie usługi zimowego utrzymania dróg na 

podstawie umowy o pracę zgodnie z wymogami, zawierające dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, ilość zatrudnionych osób wykonujących te czynności, 

podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy/Podwykonawcy. 

6. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić aktualne dokumenty 

potwierdzające, że przedmiot zamówienia w zakresie wymienionym w ust. 5 jest wykonywany przez 

osoby będące pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26.06.1974r. – Kodeks pracy tj. kopie umów o pracę w których 

wykonawca/podwykonawca dokona stosownej anonimizacji danych osobowych. 

 

 

§ 2 

 

1. Za wykonanie usług stanowiących przedmiot niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie kosztorysowe, które ustala się wstępnie w wysokości łącznej tj.  

a) ……….. zł netto  /słownie: …….…. 00/100/  

b)    ………. zł VAT /słownie: ………….00/100/ 

c) ………. zł brutto  /słownie: ………. 00/100/ 

zgodnie ze złożoną ofertą w tym:  

- drogi powiatowe ……… zł brutto  

- drogi wojewódzkie…….. zł brutto 

2. Wynagrodzenie będzie wypłacone w częściach miesięcznie zgodnie z §12 niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie miesięczne ustala się według cen jednostek obmiarowych w poszczególnych 

pozycjach kosztorysu ofertowego oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych usług. 

4. Ostateczna wartość usług zostanie ustalona jako suma należności wystawionych na podstawie 

raportów dobowych i stawek z kosztorysu ofertowego. 

5.  Jeśli otrzymana w ten sposób kwota będzie niższa niż kwota wstępnie ustalonego wynagrodzenia o 

którym mowa w ust. 1. wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 

6. Wykonawca wystawi faktury na nabywcę: Powiat Pszczyński, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, 

NIP: 638-180-00-82, odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg  w Pszczynie, ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 

Pszczyna. 

7. Wyklucza się możliwość waloryzacji  wynagrodzenia ustalonego w ust.1. 

 

 

§ 3 

 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na okres: od 01.11.2017r do 15.04.2018r. 

2. Wykorzystanie przez zamawiającego środków przewidzianych na realizację przedmiotu umowy 

wymienionych w §2 ust. 1 powoduje wykonanie umowy i termin końcowy wym. w ust. 1 nie ma 

zastosowania, a Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie. 

 

 

§ 4 

 

1.Osobą  odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy za realizację niniejszej umowy w ramach akcji zimowej 

będzie: 

…………….., tel. kom.  ………….. 

2.Całodobowy punkt dyspozytora znajduje się pod adresem:  

………….., ul. ………..,  tel. ………….., fax …………. 

 

§ 5 

 

1.Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będą: 

- Dyrektor PZD w Pszczynie; 

- Koordynatorzy Zimowego Utrzymanie Dróg zwanym dalej „ZUD”.  
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2.Ww. osoby posiadają kompetencje do wzywania do pracy i odwoływania z pracy zespołów roboczych 

Wykonawcy, wydawania poleceń, instrukcji, prowadzenia bieżącej kontroli pracy, a także codziennego 

potwierdzania dokumentów Wykonawcy w zakresie ilości wykonanej pracy. 

 

 

§ 6 

 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 

a) utrzymanie dróg  w tym chodników według określonych w specyfikacji technicznej, SIWZ oraz 

załączników do SIWZ. 

b) prowadzenie akcji zimowej na wyraźne polecenie koordynatora ZUD. Decyzje dotyczące sposobu 

prowadzenia akcji, a w szczególności: 

- moment rozpoczęcia akcji, 

- ilość jednostek wprowadzonych do akcji, 

- moment zakończenia akcji 

będzie podejmował koordynator ZUD. 

c) dysponowanie specjalistycznym sprzętem wyposażonym w lokalizator GPS przez czas trwania 

niniejszej umowy gwarantującym bezawaryjne przeprowadzenie akcji zimowej zgodnie z wykazem 

sprzętu w ofercie. 

d) podejmowanie akcji na wyraźne polecenie koordynatora ZUD oraz informowania go o godz. 

wyjazdu poszczególnych jednostek, a także o zakończeniu akcji (zjazdu jednostek na bazę). 

e)  rozpoczęcie akcji zimowego utrzymania dróg od momentu telefonicznej dyspozycji koordynatora 

akcji ZUD poprzez rozpoczęcie odśnieżania pasa drogowego i/lub zwalczania śliskości przez wymaganą 

ilość sprzętu podaną przez koordynatora w zleceniu nastąpi w ciągu …………… godzin/y. 

f) pełnienie całodobowych dyżurów dyspozytorskich, 

g) sporządzanie bieżących raportów dobowych (od godz. 7
00

 do godz. 7
00

 dnia następnego) z danymi 

dotyczącymi prowadzonej akcji zimowej. Raport powinien zawierać informacje o rodzaju oraz ilości 

sprzętu biorącego udział w akcji zimowej z rozpisanymi ilościami kilometrów przejechanych, informacje 

o warunkach meteorologicznych (opady, temperatury). 

h) dostarczenie raportów z przebiegu prowadzonej akcji zimowej do tut. Zarządu do godz. 9
00 

dnia 

następnego, celem zatwierdzenia przez zamawiającego. 

 

 

§7 

 

1. W razie wystąpienia 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. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

2. Zamawiający może rozwiązać umowę jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych 

w art. 145a ustawy Pzp. 

3. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu zamówienia, 

tak dalece, że nie jest prawdopodobne żeby zdołał go ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający 

może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu do 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli: 

a) Wykonawca pomimo pisemnych żądań osoby nadzorującej nie wykonuje robót zgodnie z umową, 

b) Wykonawca nie realizuje usług w terminie, 

c) Wykonawca wykonuje usług przy pomocy Podwykonawców bez zgody Zamawiającego, 

d) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się majątku 

na rzecz Wierzycieli, 

e) otwarto likwidację Wykonawcy lub ogłoszono jego upadłość, 

f) Wykonawca powierzył podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności o których 

mowa w par. 8 niniejszej umowy, 

5. Wykonawca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli: 
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a) Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, że na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio 

okoliczności nie będzie mógł wywiązywać się z zobowiązań umownych w szczególności 

finansowych, 

 

 

 

§ 8 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie, zgodnie z ofertą, części usług podwykonawcom, 

zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a następnie 

dostarczenia kopii umowy podpisanej za zgodność z oryginałem Zamawiającemu.  

2.  Powierzenie podwykonawcom przedmiotu umowy w zakresie określonym  w ust. 1 nie zmienia 

treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy tak, jakby 

były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

3.  Należność za wykonane usługi, których wykonanie zostało powierzone Podwykonawcom na 

podstawie umów przedłożonych Zamawiającemu i potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” zostanie 

wypłacone w ciągu 30 dni od dnia złożenia faktury przez Wykonawcę, wraz z oświadczeniem 

podwykonawcy, iż jego wynagrodzenie zostało wypłacone przez Wykonawcę na konto bankowe 

podwykonawcy. 

 

§ 9 

 

Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli: 

a) wykonawca pomimo pisemnych wezwań nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z umową, w 

szczególności zgodnie z  §6 umowy. 

b) wykonuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcy(ów) bez zgody Zamawiającego, 

c) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się majątku 

na rzecz Wierzycieli, 

d) ogłoszono likwidację Wykonawcy z wyjątkiem likwidacji w celu przekształcenia. 

 

 

§ 10 

 

1. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania śniegu, lodu, względnie śliskości w 

wyznaczonym terminie pomimo wezwania Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia 

wykonania tego obowiązku innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Kary umowne wymienione w § 

13 ust. 1 pkt 1 lit. b. będą naliczane do momentu przystąpienia do realizacji obowiązku będącego 

przedmiotem umowy przez inny podmiot. 

2. Jeżeli Wykonawca będzie wypełniał postanowienia umowne bez należytej staranności, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania przedmiotu umowy innemu wykonawcy w trybie awaryjnym 

na koszt Wykonawcy.  

3. Wszelkie roszczenia osób trzecich spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

umowy obciążają Wykonawcę, który obowiązany jest do załatwiania wszelkich formalności. 

 

 

§ 11 

 

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 

postanowień zawartej umowy w przypadkach wymienionych w ust. 2 - 5. 

2. Zmiany ogólne dotyczące: 

a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, 

b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, 

c) zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy: 

Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ze względu na: 

a) jeżeli czas występowania warunków zimowych będzie dłuższy niż przewidziano w umowie zmiana 

jest możliwa z zachowaniem zasady wydłużenia umowy o ilość dni występowania warunków zimowych. 

Zmiana może nastąpić wyłącznie na wniosek Zamawiającego. 
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4. Zmiany rzutujące na wynagrodzenie: 

Wartość przedmiotu umowy określona w § 2 ust. 1 może ulec zmianie w przypadku: 

1) zmiany zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części 

przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, 

2) zmiany stawki podatku od towarów i usług. 

Nowa wartość brutto przedmiotu umowy zostanie wyliczona z zastosowaniem następującego wzoru:  

wartość netto wym. w § 2 ust. 1 lit. a  umowy + nowa stawka podatku VAT = wartość brutto. 

3) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej    ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, 

4) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości  

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę 

5) zmiany wartości przedmiotu zamówienia, spowodowaną dodaniem rodzaju i ilości zakresu prac 

obejmujących usługę, w zakresie nie większym niż 50% umownej wartości przedmiotu zamówienia 

podstawowego.   

Podstawą ustalenia nowej ceny będzie  iloczyn niezmienionych stawek i narzutów z kosztorysu 

ofertowego i ilości wymaganych robót. 

5.  Pozostałe zmiany: 

1) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością 

wykonania lub należytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,  

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

6. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 

1) Sposób inicjowania zmian: 

a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania  wskazanej zmiany, 

b) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, 

2) Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 

zaistnienia okoliczności, a w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia – do przedłożenia 

szczegółowego sposobu wyliczenia określającego wysokość wynagrodzenia po zmianie, w tym wpływu 

zmian wym. w ust. 4 pkt. 3 i 4, na wysokość wynagrodzenia. 

3) Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w 

stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.).  

4) Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

5) W rezultacie dokonania czynności opisanych powyżej może dojść do podpisania przez strony aneksu    

do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający. 

7. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w drodze aneksu do umowy 

 

 

§ 12 

 

1. Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy w częściach na podstawie wystawionych faktur za 

wykonane usługi po zakończeniu każdego miesiąca z zastrzeżeniem ust. 2 odrębnie dla dróg 

wojewódzkich i odrębnie dla dróg powiatowych. 

2. Ustala się następujące zasady fakturowania: 

a) Wykonawca będzie wystawiał jednorazowo fakturę za usługi wykonane na przestrzeni danego 

miesiąca po jego zakończeniu do 15 dnia miesiąca następnego na podstawie faktycznie 

wykonanych i odebranych przez Zamawiającego usług. 

b) w grudniu 2017 roku Zamawiający zastrzega sobie, a Wykonawca przyjmuje obowiązek  

dwukrotnego fakturowania:  

- faktura za okres od 01.12.2017 r. do 26.12.2017 r. musi wpłynąć do Zamawiającego najpóźniej 

do dnia 27.12.2017r., a zapłata należności na konto bankowe Wykonawcy nastąpi przelewem w 

terminie do 29 grudnia 2017 r.,  

- za okres od 27.12.2017 r. do 29.12.2017 r., musi wpłynąć do Zamawiającego najpóźniej do dnia 

29.12.2017 r., a zapłata należności na konto bankowe Wykonawcy nastąpi przelewem w terminie 

do 29 grudnia 2017 r.,  

- za dzień 30.12.2017 r. i 31.12.2017 r. musi wpłynąć do Zamawiającego najpóźniej do dnia 

10.01.2018r.,  
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3. Zapłata należności na konto bankowe Wykonawcy nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od 

doręczenia faktury Zamawiającemu z zastrzeżeniem ust. 2 lit b) tiret 1 i 2 

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego. 

5. W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców, Wykonawca składając 

fakturę, która opiewa na zakres usług wykonanych również przez podwykonawcę, dokona stosownego 

podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawcę w protokołach stanowiących podstawę do 

wystawienia faktury potwierdzonej przez Koordynatora ZUD, Wykonawcę i Podwykonawcę. 

 

 

§ 13 

 

1.Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy będą kary umowne: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

a. odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 20% ceny umownej wym. w §2 ust. 

1 lit. c, 

b. nieprzystąpienie do realizacji zadań zimowego utrzymania dróg w terminie określonym w § 6 

lit. e, w wysokości 5 000,00 zł za każde rozpoczęte 0,5 godz. zwłoki, 

c. niezadysponowanie wymaganej ilości sprzętu zgodnie ze zleceniem koordynatora ZUD w 

wysokości 2 000,00 zł za każdą godzinę braku sprzętu. Kary będą naliczane przez cały okres 

niezadysponowania sprzętu do zakończenia czynnej akcji, 

d. nieposiadania sprzętu wyposażonego w lokalizatory GPS wykazanego w ofercie w wysokości 

0,1% łącznej wartości brutto  wym. w §2 ust. 1 lit. c, od 1 szt. sprzętu, którym nie dysponuje 

Wykonawca za każdy dzień.  

e. za nieprzedstawienie najdalej w dniu podpisania umowy oświadczenia o którym mowa w §1 

ust. 5 niniejszej umowy – w wysokości 0,5 % łącznej wartości brutto wynagrodzenia wym. w 

§2 ust. 1 lit. c. 

f. za zwłokę w przedstawieniu dokumentów o których mowa w §1 ust. 5 lub 6 niniejszej 

umowy -   w wysokości 2 000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki. 

Kara będzie naliczana niezależnie od kary umownej wymienionej pod lit. e. 

g. w przypadku nie zatrudnienia osób wykonujących czynności wymienione w § 1 ust. 4, w 

wysokości 1 % łącznej wartości brutto wynagrodzenia wym. w §2 ust. 1 lit. c,  za każdy 

dzień niezatrudniania tych osób. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z winy 

Zamawiającego w wysokości 20% ceny umownej wym. w §2 ust. 1 lit. c 

2.Łączna, maksymalna wysokość kar umownych z w/w tytułów nie może przekroczyć 30% 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 ust. 1 lit. c umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne wymienione w ust. 1 pkt. 1 w terminie 14 dni od 

daty otrzymania wystawionej przez Zamawiającego noty księgowej zawierającej żądanie zapłaty kary. 

4. W razie zwłoki w zapłacie kary umownej Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej 

należności przysługującej Wykonawcy.  

5. W przypadku zaistnienia szkody przekraczającej wartość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

 

 

§ 14 

 

1.    Integralną częścią niniejszej Umowy są: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

2) Oferta przetargowa Wykonawcy. 

2. Terminy ustalone w niniejszej umowie obowiązują umawiające się strony bez dodatkowych wezwań. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Str. 7 umowy   

 

 

 

§15 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego
1)

 oraz inne obowiązujące przepisy prawne.  

2. Umawiające się strony uzgadniają, że spory wynikłe z tytułu umowy będą rozpatrywane w trybie 

polubownym, a w przypadku nie osiągniecia porozumienia przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: dwie dla Zamawiającego                             

i jedną dla Wykonawcy.  

 

Zamawiający:      Wykonawca: 

  

 

 

  


