ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY Z DNIA 11.08.2017R.

Umowa NR ….../CRU/2017
Zawarta w dniu ……………….. w Lipinkach Łużyckich pomiędzy:
Gmina Lipinki Łużyckie
ul. Główna 9, 68 – 213 Lipinki Łużyckie
NIP 928 – 19 – 30 – 332, REGON 970770623
reprezentowana przez: P. Michał Morżak – Wójta Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – P. Iwony Żychowskiej
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym
a
……………………………….
……………………………….
……………………………….
reprezentowaną przez …………………………………….
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą
o następującej treści:
§1.
1. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa
infrastruktury polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w Gminie Lipinki Łużyckie”.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na Wykonaniu dokumentacji
projektowej dla zadania inwestycyjnego: „Budowa infrastruktury polegającej na budowie
oświetlenia ulicznego w Gminie Lipinki Łużyckie”
3. Zakres rzeczowy prac objętych zamówieniem:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia ulicznego na terenie Gminy
Lipinki Łużyckie w następujących miejscowościach:


Lipinki Łużyckie ul. Kąpielowa ok. 400m linii oświetleniowej,



Lipinki Łużyckie Os. Łużyckie ok. 400m linii oświetleniowej,



Lipinki Łużyckie ul. Spacerowa ok. 300m linii oświetleniowej,



Lipinki Łużyckie ul. Słoneczna ok. 300m linii oświetleniowej,



Suchleb ul. Piaskowa – ul. Sosnowa ok. 800m linii oświetleniowej,



Suchleb ul. Zacisze ok. 300m linii oświetleniowej,
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Boruszyn ok. 300m linii oświetleniowej,



Boruszyn ok. 400m linii oświetleniowej,



Górka ok. 50m linii oświetleniowej,



Górka ok. 100m linii oświetleniowej,



Grotów ok. 50m linii oświetleniowej,



Grotów ok. 50m linii oświetleniowej,



Grotów ok. 50m linii oświetleniowej.

2) Opracowanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia
ulicznego kablowo- słupowego na oprawach ledowych,
3) Uzgodnienie z Zamawiającym i Zarządcą dróg rozwiązań technicznych oświetlenia,
4) Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa - Operator
S.A. oddzielnie dla każdego projektowanego ciągu oświetleniowego (miejscowości),
5) Uzyskanie uzgodnień z Zarządcą dróg w związku z lokalizacją projektowanego
oświetlenia ulicznego,
6) Uzyskanie pozytywnej opinii Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej
w Starostwie Powiatowym w Wydziale Geodezji w Żarach
7) Zgłoszenie wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę lub złożenie
wniosku

i

uzyskanie

pozwolenia

na

budowę

w

Starostwie

Powiatowym

w Żarach,
8) Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w ilości 6 kpl. z podziałem na ciągi
oświetleniowe (miejscowości),
9) Wykonanie kosztorysów inwestorskich w ilości 2 kpl. z podziałem na ciągi
oświetleniowe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego,

obliczania

planowanych

kosztów

prac

projektowych

oraz

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),
10) Wykonanie przedmiarów robót w ilości 2 kpl. z podziałem na ciągi oświetleniowe,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),
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11) Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
z podziałem na ciągi oświetleniowe, zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),
12) Sporządzenie informacji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
13) Wykonanie kompletu dokumentacji w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD
w formacie odczytu (PDF),
14) W przypadku wystąpienia konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgodnie z art. 61 i 71 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r.
poz. 353 z późn. zm.) wraz z raportem oddziaływania na środowisko, Wykonawca
zobowiązany jest uzyskać stosowną decyzję.
15) W przypadku konieczności wykonanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonawca zobowiązany jest o złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o warunkach
zabudowy na powyższe zadanie,
16) dokonania innych uzgodnień i opracowań wynikających z obowiązujących przepisów
prawa,
17) wykonania innych wymaganych opracowań lub działań nieprzewidzianych niniejszym
zakresem, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,
18) bieżącego

informowania

Zamawiającego

o

przebiegu

wykonywanych

prac

projektowych
19) Dokumentacja projektowa musi zawierać opis rozwiązań równoważnych dla
zawartych w niej znaków towarowych, patentów i miejsc pochodzenia, a także dla
norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia
20) Egzemplarze opracowania należy ponumerować. Do egzemplarza Nr 1 należy
dołączyć dokumenty i załączniki w oryginale, natomiast do pozostałych egzemplarzy
kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę opracowania
21) Opracowania powinny być zgodne z obowiązującym prawem krajowym i unijnym.
22) Jeżeli w czasie wykonywania opracowania akty prawne ulegną zmianie, Wykonawca
opracowania będzie zobowiązany do jego dostosowania do stanu prawnego
obowiązującego w dniu przekazania opracowania Zamawiającemu
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23) Przygotowania wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie
ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia
postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych
24) Dokumentacja projektowa winna spełniać wymogi obowiązujących w tym zakresie
przepisów, między innymi:


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych

oraz

planowanych

kosztów

robót

budowlanych

określonych

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),
25) Wykonawca

zobowiązany

jest

dostarczyć

dokumentacje

projektowe,

z uwzględnieniem wymagań Rozporządzeń dla wszystkich branż w formie planów
rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju
i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania.
26) Projekty budowlano- wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji
Zamawiającemu. Na etapie sporządzania projektu prawo do wglądu i zgłaszania uwag
do dokumentacji przysługuje Zamawiającemu.
27) Wykonawca zobowiązuje się opracować i przedstawić Zamawiającemu do
zatwierdzenia Specyfikacje Techniczne na wszystkie elementy realizowanych robót.
28) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Zamawiającego wszystkie
rozwiązania techniczne na etapie projektowania.
29) Opracowania mają służyć do przeprowadzenia postępowania przetargowego zgodnie
z ustawą prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia Wykonawcy zamówienia
na wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy oświetlenia ulicznego na
terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
30) Wykonawca

jest

zobowiązany do

każdorazowego

uaktualnienia

elementów

przedmiotu zamówienia w przypadku ich dezaktualizacji przed terminem ogłoszenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy Lipinki Łużyckie. Zobowiązanie wygasa po upływie terminu
rękojmi za wady zgodnie z terminem wskazanym przez Wykonawcę, nie krótszym niż
3 lata od daty wykonania przedmiotu umowy.
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31) Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski, który będzie sprawowany przez okres
trwania postępowań na wyłonienie wykonawcy na wykonanie robót budowlanych oraz
przez okres realizacji budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipinki
Łużyckie. Nadzór autorski będzie sprawowany bezpłatnie.
32) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu kompletne uzgodnienie
projektu.
33) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wyżej wymienioną dokumentację wraz z jej
wykazem, oświadczeniem o kompletności, zgodności z obowiązującymi przepisami
i sztuką budowlaną oraz zobowiązaniem, że w przypadku wniesienia uwag w trakcie
procedury wydania decyzji o pozwolenia na budowę zostaną one rozpatrzone
i uwzględnione bez zbędnej zwłoki na koszt opracowującego projekt.
34) Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Zapytania ofertowego,
dokonanie wizji lokalnej w terenie, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do
prawidłowego przygotowania oferty
35) Po rozeznaniu przedmiotu zamówienia i rozpoczęciu prac projektowych Wykonawca
winien zorganizować co najmniej 3 spotkania celem omówienia postępu prac
projektowych i ewentualnych problemów związanych z realizacją zamówienia.
Wykonawca zobowiązany będzie do wprowadzenia zmian żądanych przez
Zamawiającego, w szczególności mających na celu poprawę trwałości przedsięwzięcia
lub parametrów technicznych proponowanych rozwiązań.
36) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentacje uzgodnione ze wszystkimi
instytucjami, których akceptacja jest wymagana dla wykonania dalszych prac
budowlanych uwzględnionych w opracowaniach.
37) Wszelkie materiały, uzgodnienia z instytucjami biorącymi udział w opiniowaniu
przedmiotowej dokumentacji Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać na własny
koszt i we własnym zakresie.
38) Wykonawca zostanie upoważniony przez Zamawiającego do uzyskania wszelkich
materiałów, uzgodnień, opinii i reprezentowania przed instytucjami w imieniu
Zamawiającego.

4. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy:
Termin wykonania przedmiotu umowy: 31.03.2018r.
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Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się dzień podpisania protokołu odbioru
końcowego zadania.
5. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania ewentualnych poprawek i zmian
w przypadku wniesienia uwag przez Zamawiającego.
§2.
1. Zamawiający ma prawo wnieść uwagi do przekazywanych opracowań. Protokół odbioru
zostanie podpisany w terminie 7 dni od daty przekazania Zamawiającemu opracowań, do
których Zamawiający nie wniesie uwag. Podpisanie protokołu odbioru opracowań nie
powoduje utraty przez Zamawiającego uprawnień, o których mowa w §2 ust. 2 i 4, §1 ust. 5
2. Jeżeli Zamawiający stwierdzi w opracowaniach wady, Wykonawca zobowiązany jest do
ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia poinformowania o nich przez Zamawiającego.
3. Podpisanie protokołu odbioru uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury – zgodnie
z zapisani §4 ust. 2.
4. Po stronie Wykonawcy leży rozwiązanie problemów wynikłych w trakcie prowadzenia
w oparciu o dokumentację projektową postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie robót budowlanych, w tym udzielenie odpowiedzi na pytania, uszczegółowienia.
§3.
1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania określonej
działalności.
2. Wykonawca ustanawia projektanta:…………………....................................... posiadający
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci elektrycznych
3. Zmiana osoby o której mowa w ust. 2 nie jest zmianą niniejszej umowy, a dla jej
skuteczności wymagane jest pisemne powiadomienie drugiej strony umowy oraz uzyskanie
jej pisemnej zgody.
§4.
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1. Strony ustalają, że do obowiązków projektanta należy pełny zakres czynności określony
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz
wynikający z umowy z wykonawcą opracowania.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć kompletny przedmiot zamówienia
zgodny z jego treścią i celem któremu ma służyć do siedziby Zamawiającego na własny koszt,
w terminie do dnia 31.03.2018r., w ilości i formie zgodnej ofertą Wykonawcy stanowiącą
załącznik do niniejszej umowy. Za wykonanie przedmiotu zamówienia uznaje się podpisany
przez Strony protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez uwag.
3. Na każdorazowe wezwanie koordynatora ze strony Zamawiającego Wykonawca będzie
zobowiązany do przedstawienia stanu zaawansowania prac oraz zastosowanych rozwiązań
w opracowaniu w formie pisemnej informacji.
4. Wykonawca zaopatrzy przedmiot zamówienia określony w § 1 ust. 2 w pisemne
oświadczenie, iż jest kompletny, wykonany zgodnie z umową, z należytą starannością,
obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, wydany w stanie
kompletnym w celu, któremu ma służyć.
5. Zamawiający dokona oceny przedmiotu zamówienia w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia
Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.
6. Czas, w którym Zamawiający dokona oceny pod względem kompletności przedmiotu
zamówienia, o którym mowa ust. 5, w przypadku uzyskania negatywnej oceny, nie wydłuża
Wykonawcy terminu wykonania i dostarczenia przedmiotu zamówienia
7. Po dokonaniu oceny przedmiotu zamówienia (pod względem celu, któremu ma służyć
i kompletności), w terminie wskazanym w ust. 5 zostanie sporządzony protokół odbioru
końcowego przedmiotu zamówienia, upoważniający Wykonawcę do wystawienia faktury za
wykonany przedmiot zamówienia. Podpisanie wyżej wymienionego protokołu stanowić
będzie potwierdzenie wykonania przedmiotu zamówienia.
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§5.
1. Z tytułu wykonania prac objętych niniejszą umową Wykonawca otrzyma od
Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto ………………………….… zł,
plus VAT ….…% w kwocie ……………………………..…… zł co daje łączną wartość
……………… zł brutto(słownie:………………………………………………………………)
2. Strony ustalają, że Wykonawca wystawi fakturę za wykonanie przedmiotu zamówienia
w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru opracowań bez uwag.
3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy w drodze polecenia przelewu na rachunek
…………………………………………………. na podstawie wystawionej przez Wykonawcę
faktury, w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.
4. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania,
niezbędne do jego prawidłowego wykonania, w szczególności koszty uzyskiwania uzgodnień,
opinii, decyzji administracyjnych.
5. Za dzień zapłaty faktury uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, albo na inny
dzień, który dla Zamawiającego jest dniem wolnym od pracy, wówczas termin zapłaty
upływa w dniu, który dla Zamawiającego jest najbliższym dniem roboczym.
§6
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi za wady na wykonany
przedmiot zamówienia.
2. Okres udzielonej gwarancji, na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady wynosi
36 miesięcy, licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.
§7
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do
wszelkich opracowań będących przedmiotem zamówienia oraz do wszelkich egzemplarzy
sporządzonych opracowań na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy
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o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw
majątkowych zostanie zawarte w wynagrodzeniu ryczałtowym.
§8
1. Strony ustalają, że z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy są
zobowiązane do zapłaty kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:


w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1,0%
całkowitego wynagrodzenia wraz z podatkiem VAT za każdy dzień opóźnienia –
w przypadku niedotrzymania terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy,



w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, przez którąkolwiek ze
stron z przyczyn leżących po drugiej stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną
w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia wraz z podatkiem VAT ,



w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, przez którąkolwiek ze
stron z przyczyn leżących po jej stronie, zapłaci drugiej stronie karę umowną
w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia wraz z podatkiem VAT ,

2. Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez
Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach
ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych
z przysługującej Wykonawcy należności na podstawie noty księgowej wystawionej przez
Zamawiającego.
§9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, poprzedzonego sporządzeniem
protokołu konieczności przez Strony umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz
wynagrodzenia), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie
którykolwiek z niżej wymienionych warunków:
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1. zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek:


działania siły wyższej,



braku możliwości wykonania przedmiotu zamówienia w pierwotnie określonym
terminie, ze względu na terminy uzyskiwania uzgodnień, decyzji,



pomimo

wystąpienia

Wykonawcy

lub

Zamawiającego

o

wydanie

decyzji

administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie
wydała stosownego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu
realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności organów administracji
publicznej lub instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej
czynności,


konieczności

ponowienia

uzgodnień

lub

opiniowania

dokumentacji

objętej

przedmiotem zamówienia.
2. zmiany zasad finansowania zamówienia,
3. zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych
działaniem osób trzecich,
4. zaistnienia konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia w innym niż
pierwotnie założono zakresie, gdyby zastosowanie przewidzianego zakresu groziło
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy - w takim przypadku
wykonawca

może

wnieść

o

zmianę

zakresu,

zaproponowanie

rozwiązań

o równoważnych lub lepszych parametrach
5. zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia
6. zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych
stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego
w czasie trwania umowy.
3. Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan,
eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne,
ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne
nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza kontrolą
Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były
do przewidzenia nie można było im zapobiec.
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4. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na
nią.
§10
1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Stronom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:


Jeżeli zwłoka w terminach, o których mowa w §10 ust. 2 pkt 1 przekroczy 30 dni,



Z powodu działań lub zaniechań Wykonawcy mogących skutkować utratą
dofinansowania przez Zamawiającego,



Zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy,



Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania .

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:


Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury w terminie 1 miesiąca od
upływu terminu zapłaty faktury określonego w niniejszej umowie,



Zamawiający bezpodstawnie nie przystąpi do odbioru opracowań, odmawia odbioru
lub odmawia podpisania protokołu odbioru opracowań



Zamawiający

zawiadomi

Wykonawcę,

iż

wobec

zaistnienia

uprzednio

nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań
umownych wobec Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:


w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według
stanu na dzień odstąpienia
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4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiający zobowiązany jest do odbioru dokumentów opracowanych
§11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U
z 2015 r., poz. 2164). Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i wszystkie jej
postanowienia interpretowane będą zgodnie z tym prawem. Wszystkie ewentualne kwestie
sporne powstałe na tle wykonywania niniejszej Umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.
W przypadku niedojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez Sąd właściwy
dla Zamawiającego.
§12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

