WZÓR

załącznik nr 3

UMOWA Nr SIR -221-3/2020
zawarta w dniu ………………… r. pomiędzy:
Skarbem Państwa - Sądem Okręgowym w Rzeszowie Plac Śreniawitów 3, zwanym
w dalszej części Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Małgorzatę Niedzielską - Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie
a
firmą ………………………………………………z siedzibą : ………………………………
wpisanym do KRS pod Nr …...………… wysokość kapitału zakładowego…………...…………/
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez
Ministerstwo Gospodarki wg stanu na dzień podpisania niniejszej umowy,
NIP …………………, REGON:……………….
zwanym w dalszej części Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1.
………………………………………………..
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU REJONOWEGOW DĘBICY PRZY
UL. SŁONECZNEJ 3 – dokończenie robót budowlanych dotychczas nie wykonanych
zgodnie z Szczegółowym Protokołem Inwentaryzacji na dzień 22.06.2020r., realizowanych
na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Dębicy przy ul.
Słonecznej 3 na dz. Nr 33/5, 17/6 obr. 1…..” opracowanej przez GPVT Pracownia
Architektoniczna s.c, ul. Pamiątkowa 2/37, 61-512 Poznań wraz ze wszystkimi zmianami
oraz pozwoleniem na budowę: Decyzja nr 750/2015 z dnia 20.10.2015r. oraz Decyzja nr
738/2016 z dnia 26.10.2016r. i Decyzja nr 1007/2018 z dnia 05.12.2018r.
2.

Do wykonania pozostały roboty wewnętrzne tj.: ścianka HPL w WC na I-piętrze, a w
zakresie instalacji niskoprądowych: CCTV ( kamery ), AV, kontrola dostępu i elementy LAN
( urządzenia ) oraz roboty zewnętrzne: obłożenie schodów płytkami, altana śmietnikowa,
ławki, śmietniki i odnowienie istniejącego ogrodzenia. Przedmiot zamówienia opisuje
szczegółowo w/w dokumentacja projektowa. Przedmiar robót został załączony pomocniczo.
Szczegółowy przedmiot zamówienia określony jest w Załączniku nr 1 do niniejszej
umowy

TERMINY REALIZACJI
§2
1. Rozpoczęcie robót Wykonawcy ustala się w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania
umowy.
2. Wymagany termin zakończenia robót i wykonania przedmiotu umowy – potwierdzony
Protokołem odbioru końcowego podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę - dwa
miesiące od daty podpisania umowy.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe brutto zgodnie z ceną ryczałtową brutto zawartą w ofercie Wykonawcy z
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2.
3.
4.

5.

dnia…………..w wysokości:…………………….zł, słownie………………………………..,
w tym:
podatek VAT ( ……. % ) w wysokości …………………….zł oraz
wartość netto :……………………zł.
Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy.
Dopuszcza się wypłatę wynagrodzenia za wykonane i odebrane protokolarnie roboty na
podstawie faktur częściowych, oraz faktury końcowej.
Podstawą do dokonania przez Zamawiającego płatności za przedstawiane faktury, będą
Protokoły odbiorów (częściowe i końcowy). Zamawiający może odmówić odebrania
przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia niezgodności jego wykonania z umową.
Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 nastąpi w terminie 30 dni
kalendarzowych licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem
odbioru, przelewem na wskazane w niej konto bankowe Wykonawcy, z zastrzeżeniem
postanowienia § 9 ust. 6 i 7.
OŚWIADCZENIA STRON
§4

1. Zamawiający oświadcza, że
1.1. posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
1.2. podczas wykonywania robót oraz w toku odbiorów robót, reprezentować go będzie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
2. Wykonawca oświadcza, że:
2.1. zapoznał się z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót budowlanych (Załącznik nr 1 do umowy) i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń
oraz że jest ona prawidłowa i wystarczająca do należytego wykonania przedmiotu
niniejszej umowy
2.2. posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i techniczny oraz dysponuje odpowiednim
personelem i doświadczeniem dla wykonania przedmiotu umowy, co wykazał
stosownymi dokumentami i oświadczeniami załączonymi do dokumentacji przetargowej.
2.3. ma wystarczającą wiedzę dotyczącą obiektu, na którym ma być wykonywany przedmiot
umowy i uznaje, że istnieją warunki pozwalające na prawidłowe wykonanie robót
wchodzących w zakres przedmiotu umowy za wynagrodzeniem i w terminie ustalonym
w umowie.
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
§5
Zamawiający zobowiązany jest do:
1. udostępnienia pomieszczeń na czas wykonywania robót, przy czym Wykonawca podejmuje
się wykonać w/w roboty bez zakłócania normalnej pracy Sądu, w tym po godzinach pracy
Sądu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym,
2. zapewnienia bieżącego nadzoru inwestorskiego
3. dokonania odbioru prawidłowo wykonanych robót
4. zapłaty umówionego wynagrodzenia na zasadach określonych w § 3 umowy.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
§6
Szczegółowe obowiązki Wykonawcy opisane zostały w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy,
który stanowi jej integralną część.
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ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§7
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …………….
to jest 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, słownie: ……………………………………
w formie – ............................................
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną z poniższych form:
2.1. pieniądzu;
2.2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
2.3. gwarancjach bankowych;
2.4.gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
jednak z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wartości i pod
warunkiem zaakceptowania jej treści przez Zamawiającego.
Część zabezpieczenia w wysokości 70 % kwoty wymienionej w ust.1 zostanie zwrócona
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego, że zamówienie zostało wykonane należycie, co nastąpi w drodze podpisania
przez obie strony protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń.
Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15
dniu po upływie 3 - letniego okresu rękojmi za wady.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust.1, służy pokryciu
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej
umowy .
RĘKOJMIA I GWARANCJA
§8
Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku gdy zrealizowane roboty budowlane mają
wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu
rękojmi zarówno za wady fizyczne robót budowlanych istniejące w czasie odbioru, jak i za
wady fizyczne robót budowlanych powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn istniejących
w chwili odbioru.
Niezależnie od rękojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji
w zakresie zastosowanych materiałów i urządzeń oraz wykonanych robót budowlanych na
okres 36 miesięcy od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego, o którym
mowa w §3 ust. 4.
Zamawiający będzie uprawniony, bez konieczności uzyskania zgody od Wykonawcy, do
wykonania rozbudowy przedmiotu zamówienia w ramach obiektu Sądu Okręgowego
w Rzeszowie. Taka rozbudowa nie powoduje utraty jakichkolwiek uprawnień Zamawiającego
przysługujących mu z tytułu udzielonych gwarancji.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad, które ujawnią się w okresie gwarancji.
W przypadku materiałów i urządzeń, gdy usunięcie wady nie jest możliwe Wykonawca
dostarczy w miejsce wadliwych rzeczy – rzeczy wolne od wad.
W zakresie udzielonej gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do
usuwania wad, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od
Zamawiającego pisemnego zawiadomienia o ich wystąpieniu. Usunięcie wady winno nastąpić
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zawiadomienie o wystąpieniu wad może
zostać przesłane faksem lub drogą elektroniczną.
Jeżeli w wykonaniu obowiązków określonych w ust. 1-5 powyżej Wykonawca dostarczył
Zamawiającemu zamiast materiałów wadliwych – materiały wolne od wad albo dokonał
istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia materiałów
wolnych od wad lub dokonania naprawy.
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7. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający, niezależnie od
uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi, jest uprawniony do powierzenia wykonania
usunięcia wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania
jakichkolwiek upoważnień sądowych do zastępczego usunięcia wad, z zachowaniem prawa
do kary umownej określonej w §10 niniejszej umowy. Obowiązek usunięcia wady lub
poniesienia kosztów wykonania zastępczego obciąża Wykonawcę niezależnie od wysokości
związanych z tym kosztów.
8. W przypadku ujawnienia wad w trakcie realizacji robót budowlanych, Zamawiający ma
prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie, na koszt Wykonawcy, przy czym jeżeli
dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz itp.,
to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W
przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach budowlanych nie wystąpiły,
Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu
kosztów.
9. Okres rękojmi na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu
odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
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PODWYKONAWCY
§9
Wykonawca może zlecić część robót objętych przedmiotem umowy podwykonawcy zgodnie
ze złożoną w toku postępowania ofertą – załącznikiem Nr 8 do SIWZ
Umowa Wykonawcy z podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu
umowy, która ma zostać zawarta z podwykonawcą w terminie min. 7 dni przed jej
podpisaniem. Nie zgłoszenie uwag przez zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania
projektu umowy oznacza akceptacje tej umowy. Zgoda Zamawiającego wymagana jest
również w przypadku zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą.
Zgody Zamawiającego wymagają również wszelkie zmiany umów, o których mowa w
zdaniach poprzedzających.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za całość wykonanych
robót budowlanych, jak również za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót
budowlanych wykonywanych przez podwykonawców. Wykonawca odpowiada za działania
lub zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia
należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie
z podwykonawcą, a także do przekazania Zamawiającemu dowodu potwierdzającego wypłatę
wynagrodzenia podwykonawcy wraz z oświadczeniem od podwykonawcy o otrzymaniu
należnego wynagrodzenia, wynikającego z zawartej z Wykonawcą umowy. Ponadto
Wykonawca dołączy protokół odbioru robót, podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę
i podwykonawcę. Otrzymane dokumenty będą podstawą dla Zamawiającego do dokonania
wypłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy.
Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości
lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się
bezpośrednio do Zamawiającego z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia na podstawie art.
647¹ § 5 kodeksu cywilnego, dokumentując zasadność takiego żądania za pomocą faktury
VAT, zaakceptowanej przez Wykonawcę i protokołem odbioru robót, potwierdzającymi
prawidłowe wykonanie i odbiór fakturowanych robót budowlanych, Zamawiający zapłaci na
rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.
Kwota wypłacona przez Zamawiającego podwykonawcy zgodnie z ust. 6, pomniejsza kwotę
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
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8. Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4-5, nie
biegną terminy określone w postanowieniach niniejszej umowy dotyczących warunków
płatności, a Wykonawcy nie przysługują za ten okres odsetki ustawowe.
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE
§ 10
1. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do
zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5 % ryczałtowego łącznego
wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku zwłoki w usunięciu zgłoszonej wady, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki.
3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ryczałtowego łącznego wynagrodzenia
brutto.
4. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający
zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% ryczałtowego łącznego wynagrodzenia
brutto.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
i powinno zawierać uzasadnienie.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość kar umownych na zasadach ogólnych .
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty
otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego wraz z fakturą VAT.
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego
mu od Zamawiającego wynagrodzenia ryczałtowego brutto z tytułu wykonania przedmiotu
umowy, nawet jeśli potrącane wierzytelności nie są jeszcze wymagalne.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§11
Oprócz przypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:
1.1. Wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu miesiąca od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
1.2. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie.
1.3. Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
2.1.Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej
umowie.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
4.1. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.
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4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.
4.3. Wykonawca niezwłocznie najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urządzenia
przez niego dostarczone lub wniesione.
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności zobowiązany jest do:
5.1. Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia.
5.2. Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
6. Sposób obliczenia należytego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy
będzie następujący:
6.1. W przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w § 3 pkt 1 niniejszej
umowy nastąpi odliczenie wartości tego elementu.
6.2. W przypadku odstąpienia od części robót danego elementu określonego w § 3 pkt 1
niniejszej umowy obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie
protokolarnego ustalenia przez strony umowy procentowego zaawansowania wykonania tej
części robót w odniesieniu do wartości danego elementu.
7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
zobowiązuje się do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za
wykonane i odebrane roboty, po potrąceniu kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 3
niniejszej umowy.
EWENTUALNA ZMIANA UMOWY
§ 12
Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:
1. Wysokości wynagrodzenia ryczałtowego brutto w przypadku:
- ustawowej zmiany stawki podatku VAT
- zmiany obowiązku podatkowego Wykonawcy
powstałej po dacie złożenia oferty, czego pomimo dołożenia należytej staranności nie można
było przewidzieć.
2. Jakości lub parametrów materiału, urządzenia lub jego części zaoferowanego w ofercie - tylko
w przypadku zaprzestania jego produkcji lub wycofania z rynku. Wykonawca musi wykazać
na piśmie, że pomimo zachowania należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji
do czasu złożenia oferty. Zamienny materiał, urządzenie lub jego część powinny posiadać
parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne nie gorsze, niż zaoferowane w ofercie
i spełniać wymagania SIWZ.
Niniejsza zmiana nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia ryczałtowego brutto.
3. Osób funkcyjnych biorących udział w realizacji zamówienia w przypadku nieprzewidzianych
zdarzeń losowych takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu
obowiązków, rezygnacja z dalszego udziału w realizacji zamówienia, nienależyte
wykonywanie obowiązków - pod warunkiem zapewnienia zastępców posiadających
kwalifikacje wymagane w SIWZ.
Niniejsza zmiana nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia ryczałtowego brutto.
4. Zmiany podwykonawcy w przypadku nie wywiązywania się przez niego z umówionych
obowiązków lub jego rezygnacji z dalszego uczestniczenia w realizacji zamówienia, czego
nie można było przewidzieć na etapie zawarcia umowy.
Niniejsza zmiana nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia ryczałtowego brutto.
5. Zmiany terminu zakończenia robót i wykonania przedmiotu umowy - w przypadku powstania
okoliczności zaistnienia siły wyższej, która to siła wyższa spowoduje niemożność realizacji
zamówienia w umówionym terminie. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się okoliczności,
które pomimo zachowania należytej staranności i podjęciu wszelkich działań w normalnym
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zakresie, nie mogą być przez strony przewidziane oraz którym nie mogą zapobiec bądź im się
przeciwstawić w sposób skuteczny.
Niniejsza zmiana nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia ryczałtowego brutto.
6. Zmiany zapisów umowy spowodowanych obowiązywania nowych lub/i zmienionych
regulacji prawnych lub wytycznych Ministerstwa Sprawiedliwości wprowadzonych w życie
i koniecznych do stosowania po dacie zawarcia umowy wywołujących potrzebę zmiany
umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
Powyższe zmiany umowy inicjowane są na pisemny wniosek jednej ze stron.
Wniosek w sprawie proponowanej zmiany musi zawierać:
- opis zmiany
- uzasadnienie zmiany wraz z załączeniem odpowiednich oświadczeń lub/i dokumentów
potwierdzających celowość, konieczność lub/i prawidłowość takiej zmiany
- czas wykonania zmiany oraz jej wpływ na termin realizacji zamówienia
Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i muszą być sporządzone w formie
pisemnego aneksu do umowy, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę pod rygorem
nieważności.

1.
2.
3.
4.
5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy, jak również wszystkie zawiadomienia, zapytania
lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu umowy, wymagają
formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Strony umowy będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć
w związku z realizacją umowy.
W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu przez sąd
powszechny właściwy miejscowo Zamawiającemu.
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAŁĄCZNIKI :
Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy:
1.
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją projektową
oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
2.
Załącznik Nr 2 - oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :
.....................................

WYKONAWCA :
......................................
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