Załącznik Nr 6 do SIWZ
U M OWA
zawarta dnia ……………………. roku pomiędzy Gminą Ceranów, reprezentowaną
przez Krzysztofa Młyńskiego- Wójta Gminy Szumowo, zwanym dalej ,,Zamawiającym”,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Elżbiety Kazimierczuk,
a ………………………………………………………... reprezentowanym …………………,
zwanym dalej „Wykonawcą” o następującej treści:
§ 1.
1. W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego polegającego na Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 703 i 707 w
miejscowości Noski prowadzonego przez Gminę Ceranów
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr ewid 703 i 707 w miejscowości
Noski. Szczegółowy zakres robót budowlanych obejmujących wykonanie przedmiotu
zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót (Załącznik nr 8).
4. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje własnych materiałów.
5. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień (CPV):
- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.
- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zaleceniem
Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
2. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian dotyczących realizacji zadania, a w szczególności
wykonania robót, których nie można było wcześniej przewidzieć, zmian projektowych czy
użycia materiałów innych niż ujętych w kosztorysie ofertowym wymaga pisemnej zgody
Zamawiającego.
§ 3.
1. Przekazanie placu budowy nastąpi po zgłoszeniu przez Wykonawcę zamiaru rozpoczęcia
robót.
2. Od chwili przekazania placu budowy do czasu oddania obiektu Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót, oraz ewentualne szkody wyrządzone
osobom trzecim w związku z wykonywanymi robotami objętymi umową w obrębie placu
budowy od daty przyjęcia terenu budowy od Zamawiającego do czasu ostatecznego odbioru
i przekazania do eksploatacji.
§ 4.
1. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie strony.
2. Termin realizacji całości zamówienia ustala się do dnia 27.11.2017 r.
§ 5.
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany bez udziału podwykonawcy / W realizację
zamówienia zostaną włączeni podwykonawcy, wykonujący następujące roboty:
1) …………………………………………………………
2) …………………………………………………………

2. W ciągu siedmiu dni od zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia projekt/projekty umowy/umów/ z ww. podwykonawcą/podwykonawcami jeżeli
wartość umowy z podwykonawcą/ podwykonawcami przekracza 10 000 zł.
Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo/
zmian do umowy, której przedmiotem są roboty budowlane w ciągu 10 dni, uważa się za
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
3. Umowa z Podwykonawcą powinna zawierać następujące postanowienia:
a) terminy płatności wynagrodzenia Podwykonawcy ustala się na 14 dni od daty otrzymania
faktury,
b) w przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia za wykonane przez
Podwykonawcę roboty, Zamawiający po stwierdzeniu wykonania przedmiotu umowy
zapłaci Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia, nie wyższą, niż kwota wynikająca
z zatwierdzonego przez Zamawiającego obmiaru robót wykonanych przez Podwykonawcę z
zastosowaniem cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
c) wskazanie, że umowa dotyczy zamówienia publicznego Gmina Ceranów pod nazwą
Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 703 i 707 w miejscowości Noski prowadzonego
przez Gminę Ceranów - którego ogłoszenie opublikowano w BZP
d) datę umowy zawartej pomiędzy Gminą Ceranów a Wykonawcą,
e) zobowiązanie podwykonawcy do wykonania robót o podwykonawstwo wyłącznie na
potrzeby stanowiące przedmiot zamówienia publicznego Gminy Ceranów,
f) obowiązek ustalenia przez strony umowy o podwykonawstwo wartości robót wykonanych
przez podwykonawcę będących podmiotem odbiorów częściowych lub odbioru końcowego
dokonanych przez Zamawiającego,
g) oświadczenie podwykonawcy o zapoznaniu się ze SIWZ oraz umową łączącą
Zamawiającego i Wykonawcę i akceptowaniu warunków dotyczących podwykonawcy w
nich zawarte.
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w celu zatwierdzenia, kopię umowy/zmiany
umowy z Podwykonawcą w ciągu siedmiu dni od jej zawarcia. Brak sprzeciwu ze strony
Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych będzie równoznaczne z akceptacją umowy.
Wraz z umową Wykonawca przedłoży z Podwykonawcą właściwy dokument z uwagi na
status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.
5. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia zajdzie konieczność powierzenia wykonania części
zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ma obowiązek uzyskać pisemną zgodę
Zamawiającego na zlecenie mu wykonania robót i przedstawić projekt umowy bądź projekty
zmian umów z podwykonawcą do zatwierdzenia oraz przedstawić oświadczenie,
potwierdzające że podwykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy.
6. Jeśli Wykonawca zawrze umowę z podwykonawcą bez zgody, o której mowa w punkcie 5,
Zamawiający może zastosować sankcje za naruszenie umowy, tzn. odstąpić od umowy z
konsekwencjami określonymi w § 8 pkt 1.
7. Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale
może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę.
Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za
zlecone Podwykonawcom do wykonania części robót, tj. Wykonawca jest odpowiedzialny za
działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za
własne działania lub zaniechania.
8. Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale
może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę.

Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za
zlecone Podwykonawcom do wykonania części robót, tj. Wykonawca jest odpowiedzialny za
działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za
własne działania lub zaniechania.
9. Wykonawca oraz podwykonawcy zobowiązani są do zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r.– Kodeks pracy w szczególności: wykonywanie prac fizycznych związanych z
robotami budowlanymi, operatorów sprzętu.
10. Przepisy paragrafu 5 mają zastosowanie do dalszych podwykonawców.
§ 6.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie powierzonej pracy, o której mowa w § 1 ustala
się na kwotę netto…………….. zł (słownie:………………………………….. złotych
00/100), plus obowiązujący podatek VAT 23 % ……………. zł, kwota brutto:
………………... zł (słownie: ………………………………………. złotych 00/100).
2. Odbiór wykonanego przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia przez
wykonawcę zakończenia robót. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości
zastosowanie ma § 12.
3. Strony ustalają, że wypłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi na podstawie
faktury wystawionej na podstawie bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.
4. Należność za wykonane roboty zostanie opłacona w terminie do 30 dni od daty otrzymania
faktury przez Zamawiającego.
5. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniem należnego mu
wynagrodzenia oświadczenia podwykonawców wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcom.
6. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania
składającego je Podwykonawcy oraz dowody powinny potwierdzać brak zaległości
Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców
wynikających z umów o podwykonawstwo.
7. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą, na której zawarcie zamawiający
wyraził zgodę, wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wynagrodzenia należnego
podwykonawcy, to podwykonawca może zwróci się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia
bezpośrednio do Zamawiającego.
8. Zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 7 . Wykonawca może wnieść uwagi w terminie 7 dni
od dnia otrzymania informacji o terminie wnoszenia uwag.
9. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający
może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości
zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego wykonawcy na co wykonawca wyraża zgodę. Bezpośrednia zapłata obejmuje
wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
11. Wynagrodzenie należne Podwykonawcom, w terminie 30 dni po odbiorze końcowym
zamówienia może zostać przekazane przez Zamawiającego bezpośrednio na rachunki
Podwykonawców na co Wykonawca wyraża zgodę.
12. Przekazanie wynagrodzenia Podwykonawcom jest równoznaczne z zaspokojeniem
roszczeń Wykonawcy, wynikających z faktury, do wysokości kwoty przekazanej
Podwykonawcom. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z wartości
faktury kwot należnych Podwykonawcom.
13. Do faktur, z których nastąpi płatność dla Podwykonawców, Wykonawca dołączy kopię
faktur Podwykonawcy wraz z protokołem odbioru robót spisanym między Wykonawcą i
Podwykonawcą oraz pismem określającym kwoty, które należy wpłacić na konto
Podwykonawcy.
14. Zapłata nastąpi w formie przelewu bankowego na konto nr ………………………………..
§ 7.
Obowiązki stron:
1. Zamawiający zobowiązany jest do:
1) przekazania wykonawcy:
- terenu budowy,
2) uczestnictwa w konsultacjach, które okażą się niezbędne dla zapewnienia właściwego
wykonania umowy,
3) dokonania odbioru przedmiotu umowy,
4) zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie:
- warunkami zamówienia publicznego,
- zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym ustawy z 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332.),
- zgodnie z treścią złożonej oferty oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
- zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi
przepisami, pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz właściwego sprzętu,
- zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego,
- z własnych materiałów, których jakość winna odpowiadać wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(j.t. Dz. U. z 2014, poz. 881 z późn. zm.),
2) protokolarnego przejęcia terenu budowy,
3) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności,
4) zorganizowania zaplecza budowy,
5) współpracować oraz współużytkować teren budowy z innymi wykonawcami, (gdy tacy
pojawią się w trakcie wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy), użytkownikiem
obiektu, organami władzy, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej oraz Zamawiającym,
6) okazać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności
z Polską Normą lub aprobatą techniczną na używane materiały lub wykonywane roboty, na
każde żądanie zamawiającego,

7) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach
odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad w trakcie odbioru oraz okresie gwarancji.
8) dbania o należyty porządek i bezpieczeństwo na terenie budowy.
9) oznakowania wykonywanych robót, pracującego sprzętu
10) zabezpieczenia organizacji ruchu na czas trwania robót
11) wykonania prób i badań na żądanie zamawiającego i wykonania dokumentacji
powykonawczej w tym zapewnienia obsługi geodezyjnej.
§ 8.
1. Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:
1) Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego:
a) kary za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w wysokości 10% ceny brutto ustalonej w § 6 ust. 1,
b) kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,1% ceny brutto
ustalonej w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy,
c) kary za nieterminowe usunięcie usterek, stwierdzonych przy odbiorze jaki i w okresie
gwarancji, w wysokości 0,1% ceny brutto ustalonej w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia
w usunięciu wad, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia
bezusterkowego odbioru,
d) karę za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokości 5% ceny brutto ustalonej w § 6 ust.1,
e) kare za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokości 0,1 % ceny brutto ustalonej w § 6 ust. 1, za każdy dzień
opóźnienia,
f) karę za nieprzedłożenie projektu umowy/ zmiany do umowy o podwykonawstwo, w
wysokości 0,1% ceny brutto ustalonej w § 6 ust. 1,
g) karę za nieprzedłożenie kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1
% ceny brutto określonej w § 6 ust. 1,
h) karę za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty, w
wysokości 5% ceny brutto określonej w § 6 ust. 1,
i) karę w wysokości 10% ceny brutto w przypadku zatrudnienia pracowników w sposób inny
niż na umowę o pracę.
j) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego
niż wykonawca lub zaakceptowanego przez zamawiającego podwykonawcę w wysokości
15 % ceny brutto określonej w §6 ust.1.
2) Wykonawca może żądać od Zamawiającego kary umownej za odstąpienie od umowy z
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% ceny brutto
ustalonej w § 6 ust. 1, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy
z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), §9
ust. 7 niniejszej umowy.
2. Kary podlegają kumulacji. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z przysługującego mu
wynagrodzenia.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach Kodeksu
Cywilnego.
§ 9.
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadkach:
a) zmiany terminu realizacji całości zamówienia w przypadku wystąpienia siły wyższej
oraz innych przyczyn, których nie było można przewidzieć wcześniej. Przez siłę

wyższą rozumie się wszelkie okoliczności i zdarzenia zewnętrzne, będące poza
kontrolą strony, niemożliwe do przewidzenia, którym strona nie może zapobiec, ani
też uniknąć. Za siłę wyższą uważa się w szczególności pożar, działania sił przyrody
(huragany, powodzie itp.), zamieszki, strajki, akty terroryzmu itp.
b) innych przyczyn zewnętrznie niezależnych od Zamawiającego skutkujące
niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia
c) zakresu przedmiotu zamówienia, a w szczególności wykonania robót, których nie
można było przewidzieć wcześniej oraz użycia materiałów innych niż ujętych w
kosztorysie ofertowym. Projekt zmian wykonawca przedstawi w formie kosztorysów
wycinkowych– różnicowych.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty jeśli taka
konieczność spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający nie mógł wcześniej
przewidzieć i wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy jeśli łączna wartość zmian jest
mniejsza niż 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Uzgodnienia w tym zakresie wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Wójta Gminy
Ceranów, a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem
nieważności.
5. Nie jest zmianą umowy wymagającej formy pisemnej:
a) zmiana numeru rachunku bankowego, na które ma być przelane wynagrodzenie
Wykonawcy,
b) utrata mocy lub zmiany aktów prawnych przywołanych w treści umowy. W każdym takim
przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących aktów prawa.
6. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni z winy Wykonawcy z
naliczeniem kar umownych, których mowa w § 8 w następujących wypadkach:
a) jeżeli Wykonawca nie przystąpił do wykonania umowy, wykonał przedmiotu umowy w
wymaganym terminie lub jeżeli podczas odbioru Zamawiający stwierdził, że przedmiot
umowy jest wykonany niezgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w
SIWZ,
b) nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie.
c) w przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą
niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego .
d) w przypadku dwukrotnego naruszenia obowiązku wynikającego z art. 29 ust. 3a Pzp.
7. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni w przypadku gdy jej
wykonanie nie będzie leżało 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.
8. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli:
1) umowa została zmieniona z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e Pzp;
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 Pzp;
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło
zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów
prawa Unii Europejskiej.
§ 10.

1. W okresie realizacji przedmiotu umowy oraz rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do
pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:
a) zmianie siedziby,
b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
d) wszczęciu postępowania upadłościowego, w którym Wykonawca uczestniczy jako dłużnik.
§ 11.
1. Warunki gwarancji:
1) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ……...
miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych robót.
2) Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc po dniu odbioru końcowego
(daty podpisania bezusterkowego protokołu) przedmiotu umowy.
3) Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do usunięcia usterek na koszt własny w
ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku nie dotrzymania
terminu Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia usterek we własnym zakresie bez
naruszenia zasad gwarancji obciążając Wykonawcę kosztami, na co Wykonawca wyraża
zgodę.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w
Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą
one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez
Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
§12.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia na swój koszt corocznych przeglądów
gwarancyjnych. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości wykonawca
obowiązany jest usunąć je w terminie 7 dni. Po upływie wskazanego terminu Zamawiający
ma prawo usunąć je na koszt Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.
§ 13.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące
przepisy prawa, w tym: ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego
dla siedziby Zamawiającego.
§ 14.
Wykaz załączników do umowy stanowiących jej integralną część:
Załącznik nr 1 – Kosztorys ofertowy;
§ 15.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.
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