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Załącznik nr 4           NK …………….  

Projekt  

Umowa Nr …../RI/2022-………………… 

  

Zawarta w dniu  …………………..2022 roku  w  Urzędzie Miejskim w Koninie, 62-500, 

plac Wolności 1 pomiędzy: 

Miastem Konin, NIP: 665-28-99-834, REGON: 311019036,   

reprezentowanym przez Piotra Korytkowskiego - Prezydenta Miasta Konina, 

z upoważnienia którego działa: 

Paweł Adamów - Zastępca Prezydenta Miasta Konina, 

zwanym dalej  „Zamawiającym”,   

a 

…………………………………… 

NIP …………………… REGON: ……………………… reprezentowanym przez:  

………………………. – ………………………… 

zwanym dalej  „Wykonawcą ”  

wyłonionym w trybie publicznego konkursu ofert (Zał. Nr 1 do Zarządzenia 

Prezydenta Miasta Konina Nr 172/2020 z 22.12.2020 r. w sprawie dokonywania 

zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych, o wartości poniżej kwoty 130.000 zł 

netto ze środków budżetu Miasta Konina), z dnia ……………… roku, o następującej 

treści: 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. „Zamawiający” zleca a „Wykonawca” zobowiązuje się do wykonania 

utwardzenia ścieżki spacerowej nad brzegiem Jeziora Zatorze, zgodnie ze 

specyfikacją warunków publicznego konkursu ofert, wiedzą techniczną i 

obowiązującymi przepisami. 

2. Zadanie realizowane jest w ramach zadania pt. „Budowa ścieżki spacerowej 

nad Jeziorem Zatorze” z Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021rok. 

3. Ścieżka położona jest na terenie działek nr 34/22 i 586/14 obręb Niesłusz - 

biegnie, przy Jeziorze Zatorze po stronie wschodniej, wzdłuż istniejącego 

śladu, na odcinku łączącym istniejące dwie ścieżki z kostki betonowej, z 

których jedna położona jest przy linii Jeziora Zatorze a druga na wzniesieniu. 

4. Kod CPV: 45233253-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje:  

a) Skorytowanie ścieżki po istniejącym śladzie na odcinku łączącym istniejące 

dwie ścieżki z kostki betonowej, z których jedna biegnie przy linii Jeziora 

Zatorze a druga jest na wzniesieniu - zgodnie z załączonym rysunkiem 
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poglądowym, o następujących parametrach: szerokość 1,25 m, długość ok. 

400 m.  

b) Utwardzenie powierzchni ścieżki ok. 500 m2 materiałem sypkim lub 

kawałkowym niesortowanym tzw. pospółką gliniasta o grubości 15 cm, z 

domieszką tłucznia kamiennego (ostrokrawędzistego) na odcinku ok. 40 m 

(wzniesienie).  

c) Ułożenie obrzeży chodnikowych wzdłuż ścieżki (po obu stronach),  

z który dodatkowo na odcinku wzniesienia ok. 40 m, należy ułożyć przegrody, 

celem zabezpieczenia osypywania się nawierzchni.   

d) Dostawa i montaż ławek parkowych (2 szt.)  -  drewniane (kolor sosna 

lakierowane lub kolorystycznie zbliżone) pokryte bezbarwnym lakierem, 

konstrukcja stalowa ocynkowana kolor RAL 7024 lub zbliżony o okrągłym 

przekroju średnicy min. 6 cm. Ławki wyposażone w oparcie i podłokietniki. 

Deski oparcia i siedziska o długości min.156 cm, szerokości min. 8 cm i 

grubości min. 4 cm. Długość ławki min. 180 cm, wysokość min.75 cm, 

głębokość (szerokość) min. 65 cm. Montaż  do podłoża w sposób stabilny i 

trwałe związany z gruntem, uniemożliwiający ich wyrwanie, demontaż.  

Uwaga: Ławki powinny mieć oparcie i podłokietniki, które ułatwiają siadanie i 

wstawanie osobom z ograniczoną mobilnością. Ławki powinny mieć siedziska 

na wysokości 50 cm od podłoża, która jest preferowana przez osoby 

poruszające się na wózkach inwalidzkich (ułatwia przesiadanie się z wózka na 

ławkę). Normalna wysokość siedziska od podłoża to 45 cm, ale 50÷55 cm jest 

zdecydowanie lepsza dla seniorów i osób mających sztywne kolana lub 

biodra. Wysokość podłokietnika od płyty siedziska powinna wynosić 20 - 25 

cm. Głębokość siedziska to 38 ÷ 40 cm. Oparcie z płytą siedziska powinna 

tworzyć kąt rozwarty ok. 110˚. 

e) Dostawa i montaż koszy na śmieci z pokrywą (2 szt.) - pojemniki 

metalowe o pojemności min. 35 litrów, betonowane do podłoża, wysokość 

min. 110 cm, średnica min. 35cm wykonane z żeliwa zamocowane na 

metalowym słupku, kolor słupka RAL 7024 lub zbliżony. Montaż do podłoża w 

sposób stabilny i trwale wiązy z gruntem, uniemożliwiający ich wyrwanie, 

demontaż. 

6. Uporządkowanie terenu budowy, w tym nawiezienie ziemi i obsianie 

trawą obszaru wokół ścieżki, w zakresie nie mniejszym niż obszar 

oddziaływania prowadzonych robót budowlanych. 
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§2. Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się z dniem 

zawarcia umowy. 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy nastąpi do dnia 

12.05.2022r. 

 

§ 3. Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z 

dokumentacją wykonawczą w terminie do 5 dni licząc od dnia zawarcia 

umowy; 

b) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 

c) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot 

umowy. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe 

Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy. 

 

§ 4. Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, kwalifikacje i umiejętności 

niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.  

2. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot zamówienia w sposób 

staranny, sumienny i prawidłowy, ze zgodnie ze specyfikacją warunków 

publicznego konkursu ofert oraz informacjami i wytycznymi ze strony 

Zamawiającego.  

3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a)  odebranie od Zamawiającego terenu budowy w terminie do 5 dni, licząc 

od dnia zawarcia umowy  

b) zorganizowanie na swój koszt zaplecza i placu budowy przy zastosowaniu 

zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP i ppoż.; 

c) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne 

porządkowanie miejsca wykonywania prac, w szczególności utrzymanie  

w czystości kół pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na ulicę. Jezdnię 

drogi publicznej należy oczyszczać na bieżąco z błota i ziemi; 

d)  wykonanie robót i stosowanie materiałów oraz urządzeń zgodnie z, 

obowiązującymi normami i innymi przepisami.  

e) prowadzenie prac w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu 

do powietrza; 

f) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich 

wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, między innymi 

wywóz do MZGOK Sp. z o.o. w Koninie ul. Sulańska 13 oraz - jako 
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wytwarzający odpady - przestrzeganie przepisów prawnych wynikających 

w szczególności z ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska 

oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Przepisy te Wykonawca 

zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu 

prawnego; 

g) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego 

bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w 

trakcie wykonywania robót; 

h) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów 

BHP, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie 

szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od 

Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami; 

i) podejmowanie - na własną odpowiedzialność i na swój koszt - wszelkich 

środków zapobiegawczych wymaganych przez rzetelną praktykę 

budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli 

posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i uniknąć 

powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód; 

j) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w 

związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów 

spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem.; 

k) utrzymywanie w czasie prowadzenia robót ładu i porządku na terenie 

budowy oraz terenach sąsiadujących z nim, zajętych lub używanych przez 

Wykonawcę, a po ich zakończeniu usunięcie z terenu budowy wszystkich 

urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie terenów 

uporządkowanych i nadających się do użytkowania. W przypadku 

zniszczenia lub uszkodzenia, w wyniku prowadzonych prac, terenów lub 

instalacji Wykonawca zobowiązany będzie do ich renowacji lub naprawy 

na własny koszt; 

l) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin ich 

zakończenia oraz o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 

i wypadkach 

m) odpowiedzialność za szkody powstałe na posesjach czy w budynkach 

sąsiadujących z terenem budowy, w zakresie, w jakim Wykonawca się do 

nich przyczynił.  

n)  terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy 

oraz złożenie oświadczenia, że ukończone przez niego roboty są 

całkowicie zgodne z przedmiotem umowy i odpowiadają potrzebom, 

dla których są przewidziane zgodnie z umową; 
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o) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące 

następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

zamówienia, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej 

wysokości. 

p) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem 

przedmiotu umowy, 

q) zabezpieczenie Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich, 

przejmując odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z 

tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy 

budynków sąsiadujących z terenem robót w zakresie, w jakim Wykonawca 

odpowiada za takie szkody, 

 

§ 5. Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy „Wykonawcy” przysługuje wynagrodzenie 

brutto kwocie ………… zł słownie: …………………….złotych obejmujące podatek od 

towarów i usług (VAT), zgodnie  z  „Formularzem ofertowym” stanowiącym 

załącznik nr 1 do umowy, w tym:  

2. W wynagrodzeniu określonym w  ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania 

przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 

zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia określonego w ust.1. 

3. „Wykonawca” oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT, uprawnionym 

do wystawiania faktur VAT. 

4. „Wykonawca” oświadcza, że do kalkulacji wynagrodzenia określonego w ust. 1 

przyjął co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę / minimalną stawkę 

godzinową, obowiązujące/ą w okresie realizacji umowy, zgodnie z ustawą z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z 2020 

r., poz. 2207). 

§ 6. Warunki płatności wynagrodzenia 

1.  Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo, po odbiorze i podpisaniu protokołu 

odbioru przez Zamawiającego.  

2.  Zaplata wynagrodzenia  nastąpi w oparciu o fakturę „Wykonawcy” wystawioną na 

podstawie protokołu odbioru, w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowej 

faktury w siedzibie „Zamawiającego”. 

3.  Należność z tytułu faktury będzie płatna przez Zamawiającego przy zastosowaniu 

mechanizmu podzielonej płatności (split payment), zgodnie z ustawą z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przelewem na konto Wykonawcy 

wskazane w fakturze lub zgodnie z art. 465 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
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w ciągu 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z 

protokołem odbioru robót w siedzibie Zamawiającego. 

4.  Rachunek, na który dokonywany będzie przelew wynagrodzenia dla 

„Wykonawcy”, powinien, w momencie dokonywania przelewu środków przez 

„Zamawiającego”, znajdować się na tzw. „białej liście”, tj. wykazie podmiotów 

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), zgodnie  

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku, kiedy podany 

na fakturze rachunek bankowy „Wykonawcy” nie znajdzie się w w/w wykazie, 

„Zamawiający” w ciągu 7 dni od dnia zlecenia przelewu zgłosi ten fakt w urzędzie 

skarbowym właściwym dla siedziby „Zamawiającego”, celem zwolnienia się  

z odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe. W okresie stanu 

zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 

termin ten wynosi 14 dni od dnia zlecenia przelewu. 

5.  Za dzień zapłaty uważa się datę przelewu środków z konta „Zamawiającego” na 

konto wskazane na fakturze „Wykonawcy”. 

6.  „Wykonawcy” przysługuje prawo do dochodzenia odsetek ustawowych, liczonych 

za każdy dzień zwłoki w przypadku nieterminowej zapłaty faktury. 

7.   „Wykonawca” nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych 

w wyniku realizacji niniejszej umowy, bez zgody „Zamawiającego”. 

 

§ 7. Nadzór nad realizacją umowy 

1. Pracami projektowymi po stronie Wykonawcy  kierować będzie: …….., tel. ………..,   

e-mail: ………………., która świadczyć będzie osobiście usługi, do realizacji których 

została wskazana. 

2. Ze strony „Zamawiającego” osobą upoważnioną do kontaktów z „Wykonawcą” 

będzie:  Katarzyna Ławniczak – Główny Specjalista Wydziału Rozwoju i Inwestycji 

tel. 63 24 01 132, e-mail: katarzyna.lawniczak@konin.um.gov.pl. 

3. „Wykonawca” zobowiązany jest do pisemnego informowania „Zamawiającego”  

o każdej zmianie siedziby, konta bankowego, danych kontaktowych. Powyższe 

zmiany nie wymagają aneksowania umowy. 

 

§ 8. Odbiór prac  

1. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, 

nie później niż 3 dni robocze przed upływem terminu wykonania przedmiotu 

umowy. 

2. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru będzie wykonanie 

całości robót składających się na przedmiot umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru w terminie do 3 dni roboczych 

od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru.  

mailto:malgorzata.mastalierz@konin.um.gov.pl
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4. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o: 

a) zgodności wykonania przedmiotu umowy ze specyfikacją warunków 

publicznego konkursu ofert, niniejszą umową, obowiązującymi przepisami i 

normami, 

b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu prowadzenia prac 

budowlanych.  

5. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej 

umowy, uznaje się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. 

6. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiający może odmówić 

odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

7. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.  

8. W razie nieusunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad 

stwierdzonych przy odbiorze, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na 

koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.  

 

§ 9. Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Na wykonany przedmiot umowy „Wykonawca” udziela „Zamawiającemu” 

gwarancji jakości na okres 3 lat od daty jego odbioru przez Zamawiającego,  

z wyłączeniem trawnika, gdzie okres gwarancji trwa do pierwszego koszenia. 

2. Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat. 

3. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania  protokołu odbioru 

przedmiotu umowy.  

4. W okresie gwarancji / rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego 

usunięcia wad w terminie 14 dni, licząc od daty pisemnego (listem) lub 

faksem / e-mailem powiadomienia przez Zamawiającego. Jeżeli ze względów 

technologicznych nie będzie możliwe usunięcie wad w terminie określonym 

powyżej (co Wykonawca uzasadni w formie pisemnej), Zamawiający ustali termin, 

który będzie umożliwiał ich usunięcie. 

5. Okres gwarancji / rękojmi na element, którego dotyczy wada ulega wydłużeniu o 

czas niezbędny do usunięcia tej wady. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po 

okresie gwarancji / rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie 

przed upływem okresu gwarancji / rękojmi. 

8. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu stwierdzonych wad albo odmowy 

usunięcia tych wad w okresie gwarancji / rękojmi, bez wyjaśnienia przyczyn 
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odmowy, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie podmiotowi trzeciemu 

na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 10. Kary umowne 

1.  „Wykonawca” zapłaci „Zamawiającemu” karę umowną w wysokości 100 zł : 

a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, 

b) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, a także w 

okresie rękojmi za wady i gwarancji, 

2.  Odstępujący od umowy zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości  

20,00 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, 

chyba że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada druga strona. 

3.  Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50,00 % 

całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

4.   „Zamawiającemu” przysługuje prawo do potrącenia naliczonych kar umownych,  

z zastrzeżeniem art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1842, ze zm.), z wynagrodzenia „Wykonawcy”, na podstawie 

noty obciążeniowej, na co „Wykonawca” wyraża zgodę.  

5.  Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadkach, gdy szkoda przewyższa 

wysokość kar umownych. 

6.  Wykonawcy przysługuje prawo obciążenia Zamawiającego karami umownymi: 

a)  za zwłokę w przekazaniu Wykonawcy terenu robót - w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego 

dnia po terminie, w którym przekazanie miało nastąpić, 

b)  za zwłokę w rozpoczęciu czynności odbioru robót - w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego 

dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty. 

 

§ 11. Prawo odstąpienia od umowy, rozwiązania umowy 

1. „Zamawiający"  ma  prawo  odstąpić od umowy, w terminie 14 dni od powzięcia 

wiadomości o poniższych okolicznościach: 

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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a) jeżeli „Wykonawca” realizuje przedmiot zamówienia w sposób wadliwy albo 

sprzeczny z niniejszą umową lub wskazaniami „Zamawiającego”. W takim 

przypadku „Zamawiający” może wezwać go do zmiany sposobu wykonania  

i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu „Zamawiający” może od umowy odstąpić albo 

powierzyć poprawienie lub dalszą realizację przedmiotu umowy innemu 

podmiotowi, na koszt i odpowiedzialność „Wykonawcy”. 

b) Wykonawca nie rozpoczął robót po upływie 14 dni od przekazania terenu 

robót, 

c) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn leżących po 

jego stronie i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. Wszelkie uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, 

z powodu której odstąpiono od umowy. 

 

§ 12. Zmiana postanowień umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być akceptowane przez obie strony  

w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Umowa ulega zmianie / może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają / mogą wpłynąć na 

należyte wykonanie umowy, na warunkach i w zakresie zgodnym z art. 15r 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 

1842, ze zm.). 

 

§ 13. Postanowienia końcowe  

1. Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów  

w sposób polubowny i kompromisowy. W przypadku, gdy strony nie będą mogły 

znaleźć rozwiązania polubownego spór rozstrzygnie sąd właściwy dla lokalizacji 

siedziby „Zamawiającego”. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe 

przepisy Kodeksu Cywilnego.  

3. Umowę sporządzono w trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 

dwa (2) otrzymuje „Zamawiający” a jeden (1) „Wykonawca”. 

 

 „Zamawiający”                    „Wykonawca” 

 


