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UMOWA nr ..… ZP/2022/DZP
Zawarta w dniu …..............2022 r. pomiędzy:
Zarządem Obiektów Sportowych Spółka z o.o. z siedzibą w 75-436 Koszalin, ul. Rolna 14,
wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059283, kapitał zakładowy w całości opłacony
51.100.000 zł, NIP 669-050-48-61, reprezentowanym przez:
Monikę Tkaczyk - Prezesa Zarządu
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a …………………………………………………………………………………………………………, reprezentowanym przez:
……………………………… - ………………………………
zwanym dalej WYKONAWCĄ,
dalej występujący łącznie jako „Strony”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
podstawowym z opcją negocjacji pn. wykonanie prac renowacyjnych na boiskach obiektów
Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie, w oparciu o ustawę Prawo zamówień
publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., dalej ustawa Pzp)
dokonano wyboru WYKONAWCY i zawarto umowę o następującej treści:
§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez WYKONAWCĘ usług polegających
na wykonaniu prac renowacyjnych na boiskach trawiastych na obiektach sportowych Zarządu
Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie w podziale na 2 zadania, sprzętem własnym i przy
użyciu własnych materiałów, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym
w załączniku nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
2. Usługa, o której mowa w ust. 1 zostanie wykonana zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej
umowie, SWZ oraz ofercie WYKONAWCY, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, a także
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz ustaleniami
niniejszej umowy, z zachowaniem należytej staranności.
3. ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani
są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej
realizacji zamówienia.
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§ 2 TERMIN REALIZACJI
1. ZAMAWIAJĄCY wymaga realizacji zamówienia w terminie:
a) dla zadania nr 1: od daty podpisania umowy do 31.07.2022 r.
b) dla zadania nr 2: pomiędzy 01.09.2022 a 30.11.2022 r.
2. Zadanie nr 1 – w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy
WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU harmonogram prac (załącznik nr 4 do umowy)
uwzględniający terminarz rozgrywek i treningów na obiektach. Harmonogram będzie zawierał
szczegółowy opis kolejności i czasu trwania kolejnych etapów prac, składających się na poprawną
realizację przedmiotu zamówienia. WYKONAWCA może przystąpić do realizacji przedmiotu umowy
po zaakceptowaniu harmonogramu przez ZAMAWIAJĄCEGO.
3. Zadanie nr 2 – najpóźniej do 15.08.2022 r. WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU
harmonogram prac (załącznik nr 4 do umowy) uwzględniający terminarz rozgrywek i treningów
na obiektach. Harmonogram będzie zawierał szczegółowy opis kolejności i czasu trwania kolejnych
etapów prac, składających się na poprawną realizację przedmiotu zamówienia. WYKONAWCA może
przystąpić do realizacji przedmiotu umowy po zaakceptowaniu harmonogramu przez
ZAMAWIAJĄCEGO.
4. ZAMAWIAJĄCY w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania propozycji harmonogramu
dokona jego zatwierdzenia lub w porozumieniu z WYKONAWCĄ dokona jego korekty.
5. Zmiany w harmonogramie prac, polegające na dostosowaniu go do bieżącego funkcjonowania
obiektów, nie są traktowane jako zmiana umowy i nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
Muszą natomiast nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie.
6. Odbiór kompletnego i bezusterkowego przedmiotu umowy potwierdzony zostanie protokołem
podpisanym przez obie Strony, zawierającym ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy
wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. WYKONAWCA obowiązany jest
do zawiadomienia o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru prac
zakwestionowanych jako wadliwe.
7. WYKONAWCA powiadomi pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do odbioru przedmiotu umowy.
ZAMAWIAJĄCY wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 3 dni od daty
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym WYKONAWCĘ.
8. Protokół zostanie sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
ZAMAWIAJĄCEGO i jeden egzemplarz dla WYKONAWCY.
§ 3 GWARANCJA
1. Strony ustalają, że odpowiedzialność WYKONAWCY za wady wykonania przedmiotu umowy
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji i będzie wynosić 12 m-cy licząc
od daty protokolarnego odbioru końcowego danego zadania. Zapis niniejszy stanowi oświadczenie
gwarancyjne w rozumieniu przepisu art. 5771 § 1 Kodeksu Cywilnego (tj. Dz.U. 2020 poz. 1740).
2. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez obie strony bez uwag protokołu odbioru
robót.
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3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji i rękojmi wad lub usterek w przedmiocie umowy,
WYKONAWCA zobowiązuje się do ich bezwzględnego usunięcia w terminie wskazanym przez
ZAMAWIAJĄCEGO.
4. WYKONAWCA, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, jest odpowiedzialny za wady powstałe
w okresie rękojmi. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje
realizacji swych uprawnień, tj. z rękojmi za wady czy gwarancji jakości
§ 4 WYNAGRODZENIE
1. WYKONAWCY z tytułu czynności wymienionych w § 1 przysługuje wynagrodzenie brutto
w wysokości:
a) za wykonanie zadania nr 1 – prace renowacyjne wiosenne: ______ zł (w tym netto
w wysokości ______ zł + podatek VAT* według stawki ___% w wysokości ________ zł)

b) za wykonanie zadania nr 2 – dekompaktacja gleby i wgłębny dosiew traw: ______ zł
(w tym netto w wysokości ______ zł + podatek VAT* według stawki ___% w wysokości ________ zł).

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest rozliczeniem końcowym i obejmuje wszystkie koszty
związane ze świadczeniem usług będących przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie z zakresem
i przedmiotem umowy określonym w SWZ i jego załącznikach, w tym koszty dojazdu kadry
WYKONAWCY, koszty transportu urządzeń, zakupu środków chemicznych i nasion niezbędnych
do wykonania usługi.
3. WYKONAWCA wystawi fakturę za usługi wykonane na danym obiekcie w terminie do 10 dnia
kalendarzowego miesiąca następnego.
4. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół końcowy wykonania umowy dla danego zadania
na danym obiekcie, podpisany bez uwag przez obie Strony.
5. Poprawnie wystawiona faktura będzie płatna z konta ZAMAWIAJĄCEGO na rachunek bankowy
WYKONAWCY, wskazany w treści faktury, w terminie 14 dni od daty otrzymania.
6. Wynagrodzenie należne WYKONAWCY może ulec zmianie w przypadku zmiany urzędowej stawki
podatku VAT. W takiej sytuacji stawki netto pozostają niezmienne, a zmiana wynagrodzenia brutto
dotyczyć będzie wszystkich faktur wystawionych po terminie wejścia w życie nowej stawki podatku
VAT.
§ 5 OSOBY KONTAKTOWE
1. Ze strony Zamawiającego osobami wyznaczonymi do kontaktu z Wykonawcami są:




Kompleks Stadion Gwardii przy ul. Fałata 34:
Margita Kasperska
Tel. kontaktowy: 502 590 297
E-mail: margita.kasperska@zos.koszalin.pl
Kompleks Stadion Bałtyk przy ul. Andersa 16:
Robert Wójciak
Tel. kontaktowy: 603 886 869
E-mail: robert.wojciak@zos.koszalin.pl
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lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest:
.........................................................., tel. ............................, e-mail: ...................................
lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez WYKONAWCĘ.
3. Wskazane w komparycji oraz w niniejszym paragrafie informacje są traktowane jako obowiązujące
dane kontaktowe do bieżącej korespondencji. Strony zobowiązane są do wzajemnego
informowania się pisemnie o zmianie formy prowadzonej działalności oraz zmianie adresu siedziby
firmy w okresie obowiązywania umowy, gwarancji oraz niezakończonych rozliczeń wynikających
z umowy.
§ 6 ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY
1. ZAMAWIAJĄCY wymaga aby wszystkie czynności związane z wykonywaniem oprysków, wysiewu
nawozów i nasion oraz aeracją murawy w zakresie zadania nr 1 i wysiewu nasion w zakresie
zadania nr 2 wykonywane były przez osoby zatrudnione
przez WYKONAWCĘ lub
PODWYKONAWCĘ na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320). Wymóg zatrudnienia nie dotyczy
przypadku, w którym wymienione czynności WYKONAWCA wykonuje osobiście (osoba fizyczna).
2. W trakcie realizacji umowy ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec WYKONAWCY odnośnie spełniania przez niego lub przez PODWYKONAWCĘ
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących przedmiot umowy.
ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest w szczególności do:
a)

żądania dostarczenia oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów, pozwalających na dokonanie ich oceny,

b)

żądania udzielenia wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia
spełniania ww. wymogów,

c)

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania umowy.

d)

żądania złożenia przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ oświadczenia o zatrudnieniu
Pracownika na podstawie umowy o pracę,

e)

żądania złożenia przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego Pracownika,

f)

żądania złożenia przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ innych dokumentów
zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego
Pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres
obowiązków Pracownika.

3. W uzasadnionych okolicznościach ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie uprawnienie do żądania zmiany
każdego z pracowników WYKONAWCY. Wówczas WYKONAWCA zobowiązany będzie w terminie
7 dni skierować do realizacji przedmiotu umowy innego pracownika.
4. W sytuacji gdy ZAMAWIAJĄCY poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia personelu może
zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
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5. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów Kodeksu Pracy, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne. Wysokość kar
określa kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie obowiązujących
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu oraz liczby rozpoczętych miesięcy w okresie realizacji
umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu. Kara naliczana jest za każdą osobę
niezatrudnioną przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ na podstawie umowy o pracę,
a wykonującą czynności w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
§ 7 WYMAGANIA DODATKOWE
1. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać prace, o których mowa w § 1, siłami własnymi lub przy
pomocy PODWYKONAWCÓW. ZAMAWIAJĄCY zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez
WYKONAWCĘ kluczowych zadań polegających na ocenie stanu boiska, ustaleniu harmonogramu
prac i optymalnej głębokości aeracji, dobór nawozów, nasion i środków ochrony roślin.
2. W przypadku zmiany polegającej na zmianie PODWYKONAWCY WYKONAWCA zobowiązany jest
wskazać osoby do realizacji zamówienia posiadające kwalifikacje nie niższe niż niezbędne
do wykonywania zamówienia.
3. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność:
a)

materialną za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy
wyrządzone ZAMAWIAJĄCEMU lub osobom trzecim,

b) za szkody powstałe w mieniu ZAMAWIAJĄCEGO lub mieniu osób trzecich,
c) za działania lub zaniechania własne oraz osób, którym powierzył wykonanie przedmiotu
umowy, lub za pomocą których wykonuje przedmiot umowy, w tym Pracowników
zatrudnionych przez WYKONAWCĘ lub jego PODWYKONAWCÓW,
d) za nieprzestrzeganie przepisów BHP, ppoż., sanitarno - epidemiologicznych oraz przepisów
porządkowych przez pracowników WYKONAWCY oraz jego PODWYKONAWCÓW podczas
wykonywania przedmiotu umowy,
e) za zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi zasadami swoich pracowników, pracowników
podwykonawców, osób postronnych oraz mienia ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 8 POLISA OC
1. WYKONAWCA zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe
wobec ZAMAWIAJĄCEGO lub osób trzecich w związku z prowadzonymi usługami na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy zł) dla każdego zadania. Umowa
ubezpieczenia ma dotyczyć odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej.
2. Umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ma być ważna na dzień podpisania niniejszej
umowy i obowiązywać do końca jej trwania. W przypadku wygaśnięcia polisy OC w trakcie trwania
umowy WYKONAWCA zobowiązany jest niezwłocznie przedłużyć jej ważność, zachowując ciągłość
i zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.
3. WYKONAWCA zobowiązany jest na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO okazać dowody zawarcia
umów ubezpieczenia na kolejne lata obowiązywania niniejszej umowy oraz okazać dowody
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opłacenia składek ubezpieczeniowych. Nie spełnienie przez WYKONAWCĘ powyższych wymogów
upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do zastosowania środków o których mowa w § 9 ust. 2.2. pkt. a)
oraz do potrącenia z wynagrodzenia WYKONAWCY odpowiednich sum i zawarcia umowy na jego
koszt.
4. WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU polisę OC w terminie 7 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy pod rygorem jej rozwiązania.
§ 9 KARY UMOWNE
1. Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne. Łączna
maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto
dla danego zadania, wskazanego w § 4 ust. 1.
2. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
2.1. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY kary umowne:
a)

za
odstąpienie
od
umowy
przez
WYKONAWCĘ
z
przyczyn
zależnych
od ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1
dla danego zadania, z wyjątkiem okoliczności określonych w § 11 ust. 2 umowy.

2.2. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJACEMU kary umowne:
a)

za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn zależnych
od WYKONAWCY w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 dla
danego zadania,

b)

za każdy zawiniony przez WYKONAWCĘ rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji
zatwierdzonego harmonogramu w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego
w § 4 ust. 1 dla danego zadania,

c)

za każdy zawiniony przez WYKONAWCĘ rozpoczęty dzień zwłoki w terminie realizacji
przedmiotu zamówienia jako całości w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 dla danego zadania,

d)

za każdy zawiniony przez WYKONAWCĘ rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia
brutto, określonego w § 4 ust. 1 dla danego zadania, licząc od dnia obustronnie
uzgodnionego terminu usunięcia wad.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość kar umownych.
§ 10 ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod
rygorem nieważności takiej zmiany, z zachowaniem warunków przewidzianych w dziale VII
rozdziale 3 ustawy Pzp.
2. Poza przypadkiem opisanym w § 4 ust. 5 ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących sytuacjach:
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a) zmiany są konieczne w związku ze zmianami przepisów prawa;
b) zmiana lub rezygnacja z PODWYKONAWCY, na którego zasoby WYKONAWCA powoływał
się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem,
że WYKONAWCA wykaże ZAMAWIAJĄCEMU, iż proponowany inny PODWYKONAWCA lub
WYKONAWCA samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia;
c) zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia, jeżeli zmiany są korzystne dla
ZAMAWIAJĄCEGO, lub zmiany z przyczyn technologicznych, ekonomicznych, pogodowych
lub organizacyjnych, w sytuacji niemożliwej do przewidzenia lub niewynikającej z przyczyn
leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, w tym obostrzeń epidemicznych;
d) zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiana taka będzie uzasadniona
warunkami organizacyjnymi, jeśli wystąpi konieczność wykonania dodatkowych prac lub
robót, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy lub
jeśli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie
leżące po stronie WYKONAWCY;
e) z przyczyn niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO i w porozumieniu z WYKONAWCĄ
ograniczenie zakresu lub rezygnacja ze zleconych usług, pociągająca za sobą zmniejszenie
wynagrodzenia WYKONAWCY.
3. ZAMAWIAJĄCY poinformuje WYKONAWCĘ o wystąpieniu w/w okoliczności z co najmniej 3 –
dniowym wyprzedzeniem.
§ 11 ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Umowa może być rozwiązana w dowolnym czasie za porozumieniem stron.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim wypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy.
3. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy, gdy:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 Pzp. ZAMAWIAJĄCY odstępuje
od umowy w części, której zmiana dotyczy,
b) WYKONAWCA w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,
c) WYKONAWCA w sposób nienależyty wykonuje obowiązki stanowiące przedmiot umowy,
przez co należy rozumieć co najmniej dwukrotne powtórzenie się nieprawidłowości
w wykonywaniu przedmiotu umowy,
d) WYKONAWCA opóźnia się z wykonaniem robót i opóźnienie to przesądza o niedotrzymaniu
terminu umownego wykonania prac,
e) WYKONAWCA wykonuje roboty niezgodnie z warunkami ustalonymi w
w szczególności w sposób, który wpływa na bieżące funkcjonowanie obiektu,

umowie
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f)

WYKONAWCA w inny sposób narusza postanowienia umowy mające wpływ na mienie
ZAMAWIAJĄCEGO
oraz
bezpieczeństwo
osób
korzystających
z
obiektów
ZAMAWIAJĄCEGO,

g) WYKONAWCA przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację usługi,
h) zostanie wszczęte postępowania o ogłoszenie upadłości WYKONAWCY lub zostanie
wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY przez organ egzekucyjny, w tym zajęcia
wierzytelności WYKONAWCY z tytułu zawarcia i wykonania niniejszej umowy,
i)

w przypadku nie dostarczenia polisy OC w terminie o którym mowa w § 8 ust. 3,

j)

w przypadku niewypełnienia obowiązku zatrudnienia Pracowników na podstawie umowy
o pracę.

4. WYKONAWCA może odstąpić od umowy gdy z przyczyn znajdujących się po stronie
ZAMAWIAJĄCEGO nie może realizować przedmiotu umowy.
5. W przypadku odstąpienia przez ZAMAWIAJĄCEGO od umowy WYKONAWCA może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
6. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Postanowienia ust. 3 i 4 nie naruszają uprawnień stron, co do odstąpienia od umowy na zasadach
określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy ustawy
prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
2. Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, a nie rozstrzygnięte przez obie strony
na drodze polubownej, rozstrzyga Sąd rzeczowo właściwy dla miejsca siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
3. WYKONAWCA jest zobowiązany do informowania ZAMAWIAJACEGO o zmianie formy prawnej
prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz
zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie
siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania.
4. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki do umowy:
1.
2.
3.
4.

Formularz ofertowy
Opis przedmiotu zamówienia
Polisa OC
Harmonogram prac
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