Załącznik m 3
(do Zaproszenia do złożenia oferty)

Znak sprawy: ZP-261-58/20

UMOWA NR ZP-262- 58/20
„Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji
w pomieszczeniach Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31"
(wzór)

2020 r. w Siedlcach pomiędzy

zawarta w dniu

Skarbem Państwa - Sądem Okręgowym w Siedlcach, ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce
posiadającym

NIP 821-20-75-194, REGON: 000571501

reprezentowanym przez:
Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach - .......... .. .... „
zwanym dalej

.... . . ......... . . .... „ ....... „ ..... . „ .... „.

„ZAMAWIAJĄCYM",

a

NIP: ............................................. ..... REGON: .................... „

.... „ ........•................

reprezentowanym przez: ................................. - ............................... ........ .......... ..... .
zwanym dalej

„WYKONAWCĄ"

zwanych w dalszej

części

umowy „Stronami"

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamow1enia publicznego
(ZP-261-58/20) o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro w rozumieniu
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§1
Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę, montaż
i uruchomienie systemu klimatyzacji (zgodnie z Załącznikiem nr 1 Opis przedmiotu
zamówienia) w pomieszczeniach Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej
31.

§2

1. Wykonawca zobowiązuje
dnia 18 grudnia 2020 r.

się wykonać

prace wymienione w § 1 umowy w terminie: do

2. Termin zakończenia umowy może ulec przesunięciu bez naliczenia kar umownych,
o których mowa w § 9 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy z powodu:

a)

siły wyższej, mającej

istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,

b) przyczyn leżących po stronie
w chwili zawarcia umowy,

Zamawiającego,

których nie

c) przyczyn niezależnych od Stron, których nie
zawarcia umowy.

można było przewidzieć

można było przewidzieć

w chwili
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3.

Zamawiający nie ma obowiązku rozpatrywania wniosku o przedłużenie terminu
wykonania umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia
okoliczności, o których mowa w ust. 2 lit. a) lub c) nie przedłoży wniosku o przedłużenie
terminu wykonania umowy wraz z uzasadnieniem.

4. W przypadku wystąpienia przerw w realizacji umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 lit
b) po pisemnym stwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego, termin realizacji umowy
zostaje zawieszony na czas przerwy. Ulega wówczas przesunięciu termin zakończenia
umowy.
5. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania umowy
z powołaniem się na okoliczności wstrzymania płatności należności przez
Zamawiającego.

§3

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w§ 1
ustala się na kwotę jako łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ... „.... .. zł
brutto
(słownie: .„.„ „ .... „. „. „.„. „. „ .. „. złotych), zgodnie z ofertą Wykonawcy,
stanowiącą załącznik m 2 do niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje
z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy.

wszystkie

koszty

związane

3. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niedoszacowania należności za
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy czy innych błędów Wykonawcy, a
w szczególności błędów rachunkowych, czy nieuwzględnienia któregokolwiek elementu
prac, a niezbędnego do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
4. Wynagrodzenie obejmuje:
a) roboty konieczne do wykonania przedmiotu umowy z uwagi na zastosowane
technologie, normy i przepisy techniczne,
b) koszty robót przygotowawczych (utrzymania zaplecza budowy),
c) koszty wszystkich niezbędnych pomiarów i

badań,

d) koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, w tym wywozu
i utylizacji śmieci,
e) należny podatek VAT,
f) wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty, które mogą wystąpić w związku
z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy, przepisami
technicznymi i prawnymi oraz sztuką budowlaną.

5. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi, po odbiorze końcowym,
na podstawie protokołu odbioru robót, podpisanego przez upoważnionych
przedstawicieli obu stron.
5. Faktura płatna będzie przelewem na rachunek wskazany na fakturze w terminie do 21 dni
od daty jej doręczenia Zamawiającemu, pod warunkiem załączenia przez Wykonawcę
protokołu odbioru robót.
6.

Fakturę należy wystawić

na:

Sąd Okręgowy

w Siedlcach, ul.

Sądowa

2, 08-100 Siedlce,

NIP 821-20-75-194.
7. Faktura płatna będzie przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy w banku:
.. „ ....... , m: ................... wymieniony w fakturze lub na inny rachunek Wykonawcy
wymieniony w fakturze, umieszczony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako
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wykreślonych

podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
VAT.

i przywróconych do rejestru

8. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
zwłoki

9. W przypadku

w

zapłacie

faktury, Wykonawca ma prawo
Zamawiającego z żądaniem zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

zwrócić się

do

§4

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową oraz prawem budowlanym,
obowiązującymi

przepisami,

wiedzą

techniczną,

wskazówkami

i zaleceniami

Zamawiającego,

2) wykonanie przedmiotu umowy z własnych wyrobów/ materiałów, które nadają się do
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w rozumieniu obowiązujących
przepisów prawa,
3) przekazanie do wglądu Zamawiającemu w czasie trwania robót, a następnie
dostarczenie Zamawiającemu, przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy,
kompletnej dokumentacji potwierdzającej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania materiałów zastosowanych przez Wykonawcę,
4)

rozpoczęcie

robót w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy,

5) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac,
6) w czasie realizacji robót:
a)

pełnienie

nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robót

objętych

umową,

b)

wyposażenie

swoich pracowników w

odzież roboczą

i ochronną z widoczną nazwą

firmy,

c)

umożliwienie

przeprowadzenia odbioru robót,

d) utrzymanie rme1sc objętych pracami w stanie wolnym od przeszkód
komunikacyjnych i zbędnych urządzeń pomocniczych oraz usuwanie wszelkich
zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
e) codzienne utrzymanie porządku na miejscu objętym pracami, zapewnienie
prawidłowej organizacji robót, wykonanie robót zabezpieczających w celu
umożliwienia dostępu do miejsc pracy jego użytkownikom,
f) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń natychmiastowe
wykonanie robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego,

7)

umożliwienie wstępu

na miejsce objęte pracami pracownikom Zamawiającego lub
osobom wskazanym przez Zamawiającego oraz udzielanie tym osobom żądanych
przez nie danych informacji,

8) po

zakończeniu

Zamawiającemu

robót - uporządkowanie obiektu oraz terenu budowy i przekazanie
w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót,

9) przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za
wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów,
10) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia już wykonanych robót, elementów istniejących, ich części bądź urządzeń na koszt Wykonawcy,

Wzór umawy - „Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul.
Kazimierzawskiej 31"
Strona 3

11) prowadzenie prac w użytkowanym obiekcie, bez uciążliwości dla osób tam
zatrudnionych, po zakończeniu przez nich pracy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy w sposób jak najmniej
uciążliwy

dla

Zamawiającego zważywszy, że

budynku Sądu,
z Zamawiającym.

roboty będą realizowane w czynnym
w konsekwencji termin, okres robót głośnych należy uzgadniać
§5

Do obowiązków Zamawiającego należy:
1)

udostępnienie pomieszczeń

Wykonawcy w terminie do 3 dni od dnia zawarcia

umowy,
2) zapewnienie nadzoru,

3) dokonanie odbioru końcowego robót zgodnie z warunkami zawartymi w § 7 niniejszej
umowy,
4)

zapłata

wynagrodzenia Wykonawcy.
§6

Zamawiającego osobą wyznaczoną do kontaktowania się z Wykonawcą
w sprawach związanych z realizacją umowy oraz upoważnioną do odbioru przedmiotu
umowy i podpisania Protokołu obioru robót jest: „„.„ ... „„ ........ „.tel: .„„„„ .. „„„.„„„
e-mail: .... „„ ........ „ ..... „ .......... „ ... „.„ .. „„ ..... „ ....... „ .......... „.„.„.„„„ ... „.„.„„ .. „.„.

1. Ze strony

2. Ze strony Wykonawcy osobą wyznaczoną do kontaktowania się z Zamawiającym
w sprawach związanych z realizacją umowy oraz upoważnioną do podpisania Protokołu
odbioru
robót
jest:
„ ...... „ .... „ . „ . . . . .
tel:
................... „ .. „ .... „ ... . „. „. „
e-mail: ....... „„ ...... „.„.„ .... „ .... „ ... „„„ ....... „.„ .... „ .... „ ....... „„ .. „.„ ......... „„„„„ ..
3.

O wszelkich zmianach osób, o których mowa w ust. 1 i 2, druga Strona zostanie
poinformowana e-mailem (skan) oraz w formie pisemnej. Zmiana dokonana w trybie,
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie stanowi zmiany umowy.
§7
robót Zamawiający przystąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

1. Do odbioru
2.

3.

końcowego

Zamawiający

dokona odbioru
dnia rozpoczęcia odbioru.

końcowego

robót w

ciągu

3 dni roboczych liczonych od

Podstawą

do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru jest faktyczne
wykonanie prac zgodnie z umową.

5. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół zawierający wszystkie ustalenia
dokonane w toku odbioru - podpisany przez obie strony. W przypadku braku wad Strony
podpiszą protokół odbioru bez zastrzeżeń.
6.

Jeżeli

w czasie odbioru
uprawnienia:

zostaną

stwierdzone wady

Zamawiającemu

przysługują

następujące

a)

jeżeli

wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin
do ich usunięcia nie dłuższy niż 7 dni. Wykonawca zobowiązany jest do
zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. W przypadku nie usunięcia wad
w wyznaczonym terminie Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar zgodnie
z§ 9 ust. 1 litb) niniejszej umowy.

b) jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, to:
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Zamawiający może żądać

-

jeżeli

ponownego wykonania robót,

urządzeń zgodnie z przeznaczeniem,
od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy
z konsekwencjami wymienionymi w § 9 lit. e) niniejszej umowy lub żądać
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

wady

uniemożliwiają użytkowanie

Zamawiający może odstąpić

7. Usunięcie wad zostaje stwierdzone w

protokołach

pousterkowych.

§8

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy,
liczonych od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem
odbioru końcowego na okres: 36 miesięcy liczonych od dnia podpisania protokołu
odbioru bez zastrzeżeń lub od dnia podpisania protokołu pousterkowego w przypadku
wad stwierdzonych w trakcie odbioru.
2. Wykonawca w ramach gwarancji
przedmiotu umowy.

będzie

dokonywał

przeglądów

gwarancyjnych

3.

Przeglądy gwarancyjne przedmiotu umowy będą przeprowadzane w terminach
wyznaczonych przez Zamawiającego, lecz nie rzadziej niż 2 przeglądy na 1 rok. W tym
pierwszy przegląd w danym roku gwarancji zostanie przeprowadzony do dnia 1 maja
każdego roku, a drugi w październiku.

4.

Jeżeli

w okresie gwarancji i rękojmi
przysługują następujące uprawnienia:

a)

jeżeli

zostaną

stwierdzone wady

Zamawiającemu

do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin
nie dłuższy niż 7 dni. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia
Zamawiającego o usunięciu wad. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym
terminie Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar zgodnie z§ 9 ust. 1 lit. b)
niniejszej umowy;
ich

wady

kwalifikują się

usunięcia,

b) jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, to:

>
>

Zamawiający może żądać

ponownego wykonania robót,

Zamawiający może żądać równowartości

wadliwie wykonanej

części

przedmiotu

umowy,
);>-

zrealizować
Wykonawcę

5.

Usunięcie

roboty przy pomocy Wykonawcy
(wykonanie zastępcze).

wad zostaje stwierdzone w

protokołach

zastępczego

i

obciążyć

kosztami

pousterkowych.

6. Z przeglądu gwarancyjnego strony sporządzą Protokół przeglądu gwarancyjnego,
w którym zostaną opisane wszelkie wady (w tym usterki), oraz w przypadku wad
kwalifikujących się do usunięcia - termin na ich usunięcie. Nieobecność Wykonawcy na
przeglądzie
gwarancyjnym nie wywołuje żadnych ujemnych skutków dla
Zamawiającego, w szczególności nie pozbawia Zamawiającego prawa wyznaczenia
Wykonawcy terminu na usunięcie wad.
7. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest do serwisu gwarancyjnego
(maszyn, sprzętu, osprzętu, narzędzi) dostarczonych w ramach umowy.

urządzeń

8. W ramach serwisu gwarancyjnego urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do:
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a)

przeglądów

gwarancyjnych w liczbie wymaganej przez producenta w okresie
gwarancji celem zapewnienia prawidłowej eksploatacji urządzeń w okresie gwarancji,
z zastrzeżeniem postanowień ust. 2

b) asysty serwisowej.
9.

Asysta serwisowa obejmuje:
a)

konserwację urządzeń

zgodnie z zaleceniami producenta,

b) serwis eksploatacyjny urządzeń obejmujący koszty materiałów eksploatacyjnych
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń,
c)

reakcję

na wady/usterki urządzeń zgłoszone pomiędzy przeglądami gwarancyjnymi
przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez
Zamawiającego wady/usterki do Wykonawcy w formie e-mail .................. .
Użytkownik danego urządzenia potwierdzi Wykonawcy fakt reakcji na wadę/usterkę
w formie pisemnej wraz ze wskazaniem daty,

d)

usunięcia

wad urządzeń w terminie nie dłuższym niż 14 dni, chyba
umotywowany wniosek Wykonawcy Zamawiający przedłuży ww. termin,

e) dostarczenie urządzeń zamiennych,
określony zgodnie z pkt. d);

jeżeli

okres naprawy

będzie

że

dłuższy

na
niż

wymianę urządzeń

f)

na wolne od wad w przypadku dwukrotnej bezskutecznej
naprawy dotyczącej tej samej wady lub części składowej lub przynależności
urządzenia, którego dotyczy wada. Wymiana nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30
dni od dnia zawiadomienia w sposób wskazany w pkt c). Termin gwarancji dla
dostarczonego urządzenia biegnie na nowo.

g)

niezwłoczne udostępnienie Zamawiającemu, nie później niż w terminie 1 dnia
roboczego od zgłoszenia do Wykonawcy w formie e-mail ... ... ... ... ... ... ... adresów
punktów serwisowych w przypadku konieczności zgłoszenia przez Zamawiającego
usterek wynikających z wadliwego użytkowania urządzeń przez Zamawiającego,

h)

realizację roszczeń

gwarancyjnych Zamawiającego względem urządzeń dostarczonych
przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy:
a)

b)

wszczęcie

i prowadzenie procedury gwarancyjnej u producenta na żądanie
Zamawiającego w terminie 1 dnia roboczego od dnia pisemnego zgłoszenia
Zamawiającego zawierającego wyraźne oświadczenie o woli skorzystania
z gwarancji producenta,
udostępnianie

na

każde żądanie Zamawiającego pełnej

dokumentacji procedury

gwarancyjnej.
§9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
a) za opóźnienie w terminie wykonania przedmiotu umowy - karę umowną w wysokości
1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia,

usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
za wady - karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

b) za

opóźnienie

w

rękojmi/ gwarancji

c) z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru, które nie
do usunięcia - karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto,

kwalifikują się
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d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w szczególności,
o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2) - 7) - karę umowną w wysokości 10 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w§ 3 ust. 1 niniejszej umowy.
e) w przypadku nie zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych
w związku z lub podczas wykonywania niniejszej umowy w wysokości: 500,00 zł
(słownie: pięćset złotych) za każdy przypadek.
2. Maksymalna wysokość kar umownych, którymi zostanie obciążony Wykonawca na
podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 20% wartości brutto, o której mowa
w§ 3 ust. 1.
3.

Zamawiający może dochodzić

odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku
poniesienia szkody przenoszącej wysokość kar umownych.

4. Poszczególne kary umowne mają charakter niezależny, a Zamawiający ma prawo ich
naliczenia i łącznego dochodzenia w każdym przypadku wystąpienia przesłanek do ich
zastosowania.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

Zamawiającego

kar umownych

§10

I.

Zamawiającemu przysługuje

prawo do odstąpienia od umowy do czasu podpisania
protokołu odbioru bez zastrzeżeń lub podpisania protokołu pousterkowego w przypadku
wad stwierdzonych w trakcie odbioru, jeżeli:

1)

wystąpią

istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
z zastrzeżeniem, że:
a)

odstąpienie

może nastąpić w terminie do 7 dni roboczych od daty
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, do czasu
podpisania protokołu odbioru robót, z zastrzeżeniem ust. 2,

od umowy

powzięcia wiadomości

b) Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do
dnia odstąpienia od umowy.
2) Wykonawca nie przystąpił do robót albo zaniechał ich realizacji, tj. w sposób
nieprzerwany nie realizuje umowy przez okres co najmniej 3 dni, co w ocenie
Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót,
z zastrzeżeniem, że:
a)

stwierdzenie

opóźnienia

takiego

zostanie

dokonane

na

piśmie

przez

Zamawiającego,

b) za nieprzystąpienie do robót albo zaniechanie ich realizacji
pozorowanie wykonywania robót przez Wykonawcę,
c)

odstąpienie

może nastąpić

w terminie do 5 dni roboczych od daty
o okolicznościach
uzasadniających
odstąpienie,
z zastrzeżeniem, że przystąpienie do robót po terminie 3 dni, o którym mowa w zd.
1, nie stanowi przeszkody do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego;
powzięcia

od umowy

uważa się także

wiadomości

3) Wykonawca uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub
w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, z zastrzeżeniem, że:
a) stwierdzenie ww.

okoliczności

zostanie dokonane na piśmie przez Zamawiającego,
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b)

Zamawiający uprzednio
przez Wykonawcę,

zgłosił zastrzeżenia względem

c)

odstąpienie

może nastąpić

w terminie do 5 dni roboczych od daty
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, które
nastąpiły po złożeniu drugich zastrzeżeń, o których mowa w lit b,
powzięcia

od umowy

wiadomości

4) Stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikują się do
użytkowanie urządzeń zgodnie z przeznaczeniem.
a)

usunięcia

i uniemożliwiają

odstąpienie może nasępić
protokołu, zawierającego

b)

sposobu realizacji umowy

w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania
stwierdzenie powyższych okoliczności.

odstąpienie

od umowy może nastąpić do czasu podpisania protokołu odbioru robót,
z zastrzeżeniem ust. 2.

5) Wykonawca narusza przepisy bhp i p.poż., z zastrzeżeniem, że:
a)

stwierdzenie

takich

okoliczności

zostanie

dokonane

na

piśmie

przez

Zamawiającego,

b) Zamawiający uprzednio zgłosił zastrzeżenia względem ww.
c)

odstąpienie

może nastąpić

w terminie do 5 dni roboczych od daty
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, które
nastąpiły po złożeniu drugich zastrzeżeń, o których mowa w lit b;
powzięcia

od umowy

okoliczności,

wiadomości

6) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności
osób trzecich, z zastrzeżeniem, że:
odstąpienie
wiadomości

wynikających

z niniejszej umowy na rzecz

od umowy może nastąpić w terminie do 5 dni roboczych od daty
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy;

powzięcia

2. W przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłata
za wykonane prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robót przez innego
Wykonawcę i zostanie uregulowana nie wcześniej niż po odbiorze końcowym robót
wykonanych przez innego Wykonawcę.
3. W przypadku stwierdzenia robót wadliwie wykonanych, kosztami ich wykonania
obciążony zostanie Wykonawca, z którym rozwiązano umowę poprzez odstąpienie.
§11

1. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osoby
trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku nie zastosowania się
Wykonawcy do określonego w zdaniu poprzedzającym wymagania, Zamawiający może
odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć mu karę
umowną zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej umowy, a także
po jej rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, które zostaną
mu udostępnione lub przekazane, w związku z wykonaniem niniejszej umowy, także
nie udostępniania ich w jakichkolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody
Zamawiającego, oraz wykorzystania ich tylko do celów określonych w umowie
o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie
wynika z obowiązujących przepisów lub orzeczeń sądowych.
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§12

1.

Jeżeli pomiędzy Zamawiającym,

a Wykonawcą powstanie jakikolwiek spór związany lub
z realizacji umowy, przedmiot sporu powinien być przedstawiony najpierw
osobie nadzorującej ze strony Zamawiającego.

wynikły

2. Wszelkie ewentualne spory będą rozpatrywane przez
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

sąd

powszechny

właściwy

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz. U z 2019 r., poz. 1145 ze zm.).

4.

Umowę sporządzono

w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze

Stron.
5.

Integralną część

umowy stanowią następujące dokumenty:

1) Opis przedmiotu zamówienia -

załącznik

nr 1

2) Formularz Ofertowy Wykonawcy- załącznik nr 2

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Dokonano kontroli wstępnej
Niniejsza umawa ma zabezpieczenie
finansowe.
C.ł.ÓWNY KSlĘG9WY
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Marta Czarnot -Michalczyk
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Anna Wnukowska
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