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UMOWA 

(wzór) 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO  

ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 

2014 - 2020 

 

Nazwa Zamówienia: Opracowanie dokumentacji przetargowej w zakresie opisu przedmiotu 

zamówienia dla Kontraktów objętych Projektem „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi 

na obszarze Aglomeracji Zielona Góra – etap I”, Nr POIS.02.01.00-00-0002/18. 

 

Numer Zamówienia: POIiŚ/2.1/NFOŚiGW-IX 

 

Niniejsza Umowa zawarta dnia .................... roku w Zielonej Górze, 

pomiędzy 

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 

adres: ul. Zjednoczenia 110a 

65-120 Zielona Góra, Polska 

reprezentowanymi przez:  

{.............................................................................................................................................................} 

zarejestrowanymi w: Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 000211506, 

zwanymi dalej Zamawiającym 

 

a 

 

{............................................................................................................................................…………..} 

adres: {....................................................................................................................................…………………} 

reprezentowanym przez:  

{...............................................................................................................................................………… 

................................................................................................................................................…………} 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

Wykonawca został wyłoniony na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla projektów 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014-2020 

(Regulamin wprowadzony do stosowania Zarządzeniem nr 9 / 2020 z dnia 27 lutego 2020 r.) przez 

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizację” Sp. z o.o., na podstawie oferty Wykonawcy z dnia …………………… 
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§ 1 

1. Integralnymi częściami niniejszej Umowy są następujące dokumenty: 

a) Załącznik nr 1 - Część I Zapytania Ofertowego dla postępowania pn.: „Opracowanie 

dokumentacji przetargowej w zakresie opisu przedmiotu zamówienia  

dla Kontraktów objętych Projektem „Uporządkowanie gospodarki wodami 

opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra – etap I”,  

Nr POIS.02.01.00-00-0002/18 – Instrukcja dla Wykonawców; 

b) Załącznik nr 2 - Część III Zapytania Ofertowego dla postępowania pn.: „Opracowanie 

dokumentacji przetargowej w zakresie opisu przedmiotu zamówienia  

dla Kontraktów objętych Projektem „Uporządkowanie gospodarki wodami 

opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra – etap I”,  

Nr POIS.02.01.00-00-0002/18 – Opis przedmiotu zamówienia; 

c) Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami; 

d) Załącznik nr 4 - Wykaz Ekspertów; 

  
 

§ 2 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie dokumentacji przetargowej w zakresie opisu 

przedmiotu zamówienia wraz z wykonaniem kosztorysów inwestorskich dla czterech Kontraktów  

na roboty objętych Projektem „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarze 

Aglomeracji Zielona Góra – etap I”, Nr POIS.02.01.00-00-0002/18.  

2. W ramach dokumentacji przetargowej Wykonawca opracuje m.in. projekty wykonawcze (wszystkie 

wymagane branże) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Przedmiot Umowy planowany jest do realizacji w ramach Projektu pn.: „Uporządkowanie 

gospodarki wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra – etap I”.  Realizację Projektu 

podzielono na Kontrakty, a niniejsza Umowa dotyczy 4 z nich na roboty budowlane. Podział Projektu 

na kontrakty objęte niniejszą Umową: 

Kontakt I - obejmuje: 

 Zadanie 12 Budowa zbiornika retencyjno-rozsączającego przy ul. Foluszowej 

Kontrakt II - obejmuje: 

 Zadanie 1 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Zacisze 

 Zadanie 5 Budowa kolektora deszczowego od ulicy Westerplatte do Ronda Anny Borchers 

 Zadanie 6 Budowa kolektora deszczowego od Ronda Kaziowa do ulicy Dworcowej 

 Zadanie 9a Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Czarkowo – Etap II 

Kontrakt III - obejmuje: 

 Zadanie 3 Zagospodarowanie wód cieku Dłubnia w rejonie ul. Botanicznej i ul. Zawiszy Czarnego 

 Zadanie 4 Uporządkowaniem kanalizacji deszczowej w ulicach Nowojędrzychowskiej i Makowej 

wraz z budową stawu parkowego na cieku Dłubnia przy ulicy Makowej 

Kontrakt IV - obejmuje: 

 Zadanie 2 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Sulechowskiej i Gorzowskiej 

 Zadanie 7 Rozdział kanalizacji ogólnospławnej poprzez budowę kanalizacji deszczowej i budowa 

zbiornika retencyjno-rozsączającego w rejonie ulic Zyty i Podgórnej 
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 Zadanie 10 Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe oraz wylotu 

kanalizacji deszczowej przy ul. M. Curie-Skłodowskiej w zlewni kanału Gęśnik 

 Zadanie 11 Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe w zlewni kanału 

Gęśnik dla istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Giżyckiej 

3. Szczegółowy zakres niniejszej Umowy określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik  

nr 2 do Umowy. 

4. Przedmiot Umowy obejmuje następujące etapy: 

a) Etap 1 Umowy – wykonanie i doręczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

przetargowej w zakresie opisu przedmiotu zamówienia wraz z wykonaniem kosztorysów 

inwestorskich dla Kontraktu II 

b) Etap 2 Umowy – wykonanie i doręczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

przetargowej w zakresie opisu przedmiotu zamówienia wraz z wykonaniem kosztorysów 

inwestorskich dla Kontraktu IV 

c) Etap 3 Umowy – wykonanie i doręczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

przetargowej w zakresie opisu przedmiotu zamówienia wraz z wykonaniem kosztorysów 

inwestorskich dla Kontraktu III 

d) Etap 4 Umowy – wykonanie i doręczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

przetargowej w zakresie opisu przedmiotu zamówienia wraz z wykonaniem kosztorysów 

inwestorskich dla Kontraktu I 

 

§ 3 

1. Przedmiot Umowy musi być wykonany należycie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

normami i sztuką budowlaną oraz przy uwzględnieniu wymagań Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonania prac, będących 

przedmiotem Umowy.  

3. Wykonawca będzie zobowiązany uczestniczyć w ewentualnym postępowaniu przetargowym  

na wybór Wykonawcy robót, poprzez udzielanie odpowiedzi za pośrednictwem Zamawiającego  

na pytania dotyczące dokumentacji, będącej przedmiotem niniejszej Umowy i do wykonania 

nieodpłatnie ewentualnej modyfikacji dokumentacji, jeżeli taka modyfikacja okaże się konieczna. 

Odpowiedzi Wykonawca zobowiązany jest udzielać niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni 

roboczych od otrzymania zapytania od Zamawiającego. Korespondencja w tym zakresie między 

Zamawiającym a Wykonawcą może obywać się drogą e-mailową.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności względem warunków umowy, informacji 

otrzymanych lub pozyskanych w toku realizacji Umowy.  

 

§ 4 

1. Wynagrodzeniem za wykonanie Umowy jest cena zaproponowana w ofercie Wykonawcy 

stanowiącej Załącznik do niniejszej Umowy. 

2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.  

3. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę: 

 

całkowitą (bez VAT) [……………………………] PLN 
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słownie: [……………………………] PLN 

plus podatek VAT w kwocie: [……………………………] PLN 

słownie: [……………………………] PLN 

co stanowi łączną cenę z VAT w wysokości: [……………………………] PLN 

słownie: [……………………………] PLN 

w tym: 

1) 

Etap 1 Umowy [……………………………] PLN 

plus podatek VAT w kwocie: [……………………………] PLN 

co czyni łącznie cenę: [……………………………] PLN 

2) 

Etap 2 Umowy [……………………………] PLN 

plus podatek VAT w kwocie: [……………………………] PLN 

co czyni łącznie cenę: [……………………………] PLN 

3) 

Etap 3 Umowy [……………………………] PLN 

plus podatek VAT w kwocie: [……………………………] PLN 

co czyni łącznie cenę: [……………………………] PLN 

4) 

Etap 4 Umowy [……………………………] PLN 

plus podatek VAT w kwocie: [……………………………] PLN 

co czyni łącznie cenę: [……………………………] PLN 

 

4. Faktury dokumentujące wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy będą wystawiane  

w PLN.  

 

§ 5 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy w banku ………………………… nr 

rachunku ……………………………………………..……………. 

3. Podstawą wystawienia faktur przez Wykonawcę będą podpisane przez Zamawiającego Protokoły 

Częściowego Odbioru sporządzane dla każdego z Etapów Umowy, o których mowa w § 2 ust. 4. 
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4. Zamawiający będzie dokonywał płatności na rzecz Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur Wykonawcy.  

5. Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będzie sporządzana przez Wykonawcę w języku 

polskim. 

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. Termin wykonania i doręczenia Etapu 1 – 3 miesiące kalendarzowe od dnia podpisania Umowy. 

2. Termin wykonania i doręczenia Etapu 2 – 4 miesiące kalendarzowe od dnia podpisania Umowy. 

3. Termin wykonania i doręczenia Etapu 3 – 5 miesięcy kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. 

4. Termin wykonania i doręczenia Etapu 4 – 6 miesięcy kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. 

 

§ 7 

1. Odbiór przedmiotu zamówienia: 

1.1. Przedmiotem odbioru będzie przedmiot Umowy, wykonany i doręczony dla każdego z Etapów 

Umowy, o których mowa w § 2 ust. 4. 

1.2. Odbiór przedmiot Umowy, wykonany i doręczony dla każdego z Etapów Umowy, o których 

mowa w § 2 ust. 4, zostanie rozpoczęty w kolejnym dniu roboczym po dacie przekazania 

Zamawiającemu przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

1.3. Zakończenie czynności odbiorowych nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od dnia ich rozpoczęcia. 

Jeżeli w toku tych czynności wykryte zostaną wady przedmiotu Umowy, Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie, nie krótszy niż 5 dni roboczych. W takiej 

sytuacji zakończenie czynności odbiorowych nastąpi nie później niż w terminie 3 dni roboczych 

po całkowitym usunięciu stwierdzonych wad. 

1.4. Z czynności odbiorowych po ich zakończeniu strony sporządzą i podpiszą Protokół Częściowego 

Odbioru dla każdego z Etapów Umowy. 

 

§ 8 

Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie 

sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana pocztą elektroniczną 

powinna być każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona na piśmie. 

 

§ 9* 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. 

2. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera 

upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących 

wspólnie Umowę.  

3. Liderem, o którym mowa w ust. 2 będzie {……………………………………………………} 

4. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

realizujących wspólnie Umowę. 

5. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę przedkładają Zamawiającemu stosowną umowę 

regulującą warunki współpracy Wykonawców nie później niż przed podpisaniem niniejszej Umowy. 

                                                           
* Paragraf niniejszy będzie miał zastosowanie w przypadku złożenia Oferty wspólnej.  
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§ 10 

1. Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę 

Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. Podstawą do 

uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający część zamówienia, którego 

wykonanie zamierza powierzyć do jej wykonania. 

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania wniosku,  

z podaniem przyczyn w przypadku odmowy udzielenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą. 

 

§ 11 

1. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego 

lub Wykonawcy wymagają formy pisemnej. 

2. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie 

prowadzona w języku polskim, będzie zawierać nazwę i numer Umowy oraz będzie wysyłana pocztą 

lub pocztą elektroniczną lub doręczona osobiście. 

3. Niedopuszczalnym jest, aby Wykonawca bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, dokonywał 

jakichkolwiek zmian w zakresie wykonywania prac. 

 

§ 12 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z zobowiązań umownych 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z tego tytułu. 

2. Zamawiający może naliczyć i zażądać od Wykonawcy kary umownej w przypadku zwłoki 

Wykonawcy w realizacji któregokolwiek z etapów przedmiotu umowy określonych w § 2 ust. 4  

w stosunku do terminów określonych w § 6. Kara umowna, o której mowa w zdaniu poprzednim 

może być naliczona odrębnie za przekroczenie terminu realizacji każdego z etapów i będzie 

wynosiła 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w § 4 ust. 3 za dany etap za każdy 

dzień zwłoki. Podstawę do obliczenia kary umownej w każdym przypadku, dla każdego z Etapów 

Umowy, będzie stanowiło wynagrodzenie Wykonawcy netto za dany etap określone w § 4 ust. 3.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć i zażądać od Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia Wykonawcy netto za cały przedmiot umowy określonego w § 4 ust. 3. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

wysokość kwot kar umownych. 

4. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, Wykonawca uprawniony jest do żądania od Zamawiającego kary umownej  

w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w § 4 ust. 3 za cały przedmiot 

umowy.  

 

§ 13 

1. Zamawiający dostarczy niezwłocznie Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu 

dokumentacje, dokumenty i informacje, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy. 

Wykonawca zwróci te dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania Umowy. 

Przekazanie i zwrot dokumentów nastąpi w formie protokołu. 
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2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie 

dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie 

upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą 

wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu Umowy. 

3. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem 

Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania Umowy, 

publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

4. Wykonawca oraz jego personel zachowają tajemnicę przedsiębiorstwa i zawodową przez okres 

trwania Umowy oraz do 5 lat od jej zakończenia. W związku z tym zarówno Wykonawca,  

jak i zatrudniony lub zaangażowany przez niego personel nie będą przekazywać ani 

rozpowszechniać informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy, chyba że uzyskają  

na to uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto, nie będą oni wykorzystywać bez zgody 

Zamawiającego żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań 

przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy. 

 

§ 14 

1. Wykonawca oświadcza, że wykonany przez niego przedmiot umowy będzie wynikiem jego 

oryginalnej twórczości, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich, nie będzie 

naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych, jak również,  

że osobiste oraz majątkowe prawa autorskie do dzieła nie są ograniczone jakimikolwiek prawami 

osób trzecich, a on sam może rozporządzać prawami autorskimi do utworu w zakresie niezbędnym 

do zawarcia i wykonywania niniejszej umowy. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust 3, 

autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych) powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy  

na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie używania, 

b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu, 

c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową, 

d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

e) w zakresie rozpowszechnia utworu w sposób inny niż określony w pkt. d) - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

3. W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 3 Zamawiającemu przysługuje prawo  

do przeniesienia nabytych praw autorskich majątkowych na osoby trzecie bez zgody Wykonawcy, 

wprowadzania zmian w utworze, udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań 

utworu oraz wykonywania  wszelkich zależnych praw autorskich. 
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4. Przeniesienie całości autorskich praw majątkowych następuje w chwili ustalenia utworu 

(przedmiotu umowy) oraz przekazania go Zamawiającemu i powoduje również przeniesienie na 

Zamawiającego prawa własności do egzemplarzy, na których utwór został utrwalony. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych 

do dzieła względem Zamawiającego i jego następców prawnych, na których zostaną przeniesione 

autorskie prawa majątkowe do dzieła, będącego przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca 

upoważnia Zamawiającego wykonywania tych praw, w szczególności do: 

a) anonimowej publikacji utworu, w tym dla celów promocji i w reklamie, 

b) decydowania o rozpowszechnianiu utworu, 

c) decydowania o sposobie, miejscu i terminie publikacji, 

d) decydowania o podpisie pod utworem, 

e) przeniesienia uprawnień (wszystkich lub niektórych) wynikających z niniejszej umowy dla 

Zamawiającego, na ewentualnego nabywcę autorskich praw majątkowych do utworu lub 

licencjobiorcę, w wypadku przeniesienia na niego tych praw przez Zamawiającego. 

 

§ 15 

Przewiduje się możliwość dokonania istotnej zmiany umowy w sytuacjach określonych w pkt. 35 Części I 

Zapytania Ofertowego - Instrukcje dla Wykonawców. 

 

§ 16 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej 

(z VAT), tj. kwotę …………. PLN w następującej formie: …………. 

2. Strony postanawiają, iż:  

a. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni  

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,  

tj. od podpisania Protokołu Częściowego Odbioru dla ostatniego z realizowanych Etapów 

Umowy, 

b. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, tj. kwota ………… zostanie 

zwolniona Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.  

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je z odsetkami wynikającymi  

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

Wykonawca traci na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie w przypadku odstąpienia od Umowy  

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (niezależnie od naliczonych kar umownych). 

 

§ 17 

1. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać przez cały czas trwania niniejszej Umowy polisy 

ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 

związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia zawarte na własny koszt, ryzyko  

i odpowiedzialność. 

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy polisę 

ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

3. Wykonawca w przypadku uzyskania nowej lub odnowionej polisy ubezpieczeniowej będzie 

zobowiązany przedstawić ją Zamawiającemu niezwłocznie od daty jej podpisania. 
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4. Zamawiający żąda przekazywania dowodów opłacenia składek w ramach polisy ubezpieczeniowej 

od odpowiedzialności cywilnej przez Wykonawcę niezwłocznie od uiszczenia tych składek. 

 

§ 18 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6  

w związku z pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  

w transakcjach handlowych. 

 

§ 19 

1. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa 

polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. 

 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

 


