UMOWA
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy:
Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez ………………- Dyrektora Zarządu
Zieleni Miejskiej w Krakowie,
ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków,
posiadającego REGON: …………. i NIP: ………………..,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………………..
posiadającym REGON: ……………. i NIP: …………………….
zwanym dalej Wykonawcą

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, znak sprawy: 3/2015, Strony zawierają umowę następującej
treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca - zgodnie z ofertą przetargową sporządzoną na
podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz pozostałych dokumentów udostępnionych Wykonawcy w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wynikiem przeprowadzonego
przetargu nieograniczonego (znak sprawy……….) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy – zobowiązuje się do wykonania zadania pn: "Utrzymanie zieleni niskiej na terenie
Gminy Miejskiej Kraków w parkach na zieleńcach w pasach drogowych w 2015 roku z
podziałem na Obszary. Obszar …
obejmujący dzielnice ….. " , zwanego dalej
Przedmiotem umowy.
2. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje w szczególności utrzymanie terenów zieleni niskiej,
elementów małej architektury na terenie Gminy Miejskiej Kraków w parkach, na zieleńcach,
w pasach drogowych oraz na terenach osiedlowych.
3. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące dokumenty:
1 ) Rodzaje prac związanych z utrzymaniem terenów zieleni niskiej - stanowiący Załącznik nr
3 do niniejszej umowy;
2) Wykaz sprzętu, którymi powinien dysponować oferent w celu wykonania pełnego zakresu
prac - stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszej umowy;
3) Standaryzacja prac - stanowiący Załącznik nr 6 do niniejszej umowy;
4) Zbiorcze zestawienie kosztów - stanowiące Załącznik nr 7 do niniejszej umowy;
5) Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia - stanowiący Załącznik nr 8 do niniejszej
umowy.

§2
Sposób wykonywania prac
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, zgodnie z załącznikami do umowy określonymi w § 1 ust. 3 umowy, a
takŜe zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności zgodnie ze
sztuką ogrodniczą, z naleŜytą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru
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świadczonych usług oraz przy uŜyciu specjalistycznego sprzętu przez osoby posiadające
doświadczenie z zakresu pielęgnacji zieleni niskiej w tym na obiektach zabytkowych, a w
przypadku robót budowlanych (m. in. przegląd i montaŜ elementów małej architektury) –
przez osoby posiadające stosowne uprawnienia konstrukcyjno – budowlane wykonawcze.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom
trzecim w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, a w szczególności za wszelkie
wypadki zaistniałe na terenie przez niego utrzymywanym, a wynikające z niedopełnienia
nałoŜonych na Wykonawcę obowiązków. W przypadku wyrównania szkody przez
Zamawiającego, za którą zgodnie z niniejszym ustępem, jest odpowiedzialny
Wykonawca, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu wszelkich wypłaconych przez
Zamawiającego kwot tytułem wyrównania szkody, w tym kosztów sądowych oraz
kosztów zastępstwa procesowego.
3. W przypadku zniszczenia mienia Zamawiającego podczas wykonywania robót
Wykonawca zobowiązany jest wykonać jego renowację lub naprawę na własny koszt.
4. Wykonawca oświadcza, iŜ:
1) posiada odpowiednie środki techniczne potrzebne do realizacji prac objętych
niniejszą umową;
2) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił
w swojej ofercie i dokonał prawidłowej wyceny prac;
3) rozwaŜył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności
niezbędne do zrealizowania Przedmiotu umowy.
5. Czynności i prace wykonywane będą z materiałów Wykonawcy i przy uŜyciu sprzętu
Wykonawcy, spełniających wszelkie wymagania określone w prawie i posiadających
stosowne atesty, certyfikaty, zaświadczenia i dopuszczenia do stosowania. Przy
wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować materiały dopuszczone do obrotu.
6. Wykonawca jest obowiązany stosować się do wskazówek Zamawiającego co do sposobu
wykonywania niniejszej umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego telefonicznego kontaktu
z Zamawiającym.
8. Podczas realizacji prac objętych niniejszą umową Wykonawca będzie przestrzegać
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny prac, w szczególności.:
1) Wykonawca zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych;
2) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób
zatrudnionych przy wykonywaniu prac objętych umową (pracownicy i sprzęt
Wykonawcy winni być wyposaŜeni w stosowne oznakowanie umoŜliwiające ich
identyfikację w czasie prowadzonych prac).
9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac objętych niniejszą umową przy
wykorzystaniu takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych prac. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub przez niego wynajęty
winien być utrzymany w stanie gwarantującym jego prawidłową eksploatację i w
gotowości do pracy, a takŜe winien być zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.
10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy
i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek
zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia,
zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.
21) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności wywozić śmieci,
odpady materiałowe i pozostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na
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składowisko. Wszelkie koszty z tym związane, w tym koszty związane z opłatami za
wysypisko ponosić będzie Wykonawca.
11. Wykonawca uznaje, iŜ wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w wynagrodzeniu umownym
12. Wykonawca zobowiązany jest na bieŜąco do usuwania odpadów komunalnych, w tym
masy zielonej, pozyskanego materiału i zagospodarowania drewna uzyskanego podczas
ścinki oraz do uprzątnięcia terenu, najpóźniej do 2 dni po wykonaniu na danym terenie
robót, a takŜe do wywoŜenia wszelkich pozostałości po wykonanych robotach przed
dniami ustawowo wolnymi od pracy tj. przed niedzielami i świętami.
13. Zamawiający będzie zlecał Wykonawcy dokonanie określonych prac na podstawie
zlecenia. Zlecenie zostanie kaŜdorazowo przekazane do Wykonawcy faksem pod numer:
(012) ……………, pocztą elektroniczną (drogą mailową) na adres: ……………….lub
przekazane bezpośrednio osobom wskazanym przez Wykonawcę w § 5 ust. 3 niniejszej
umowy.
14. Podstawą wejścia Wykonawcy w teren w celu świadczenia usług stanowiących Przedmiot
niniejszej umowy jest: zlecenie, określające kaŜdorazowo miejsce, zakres i termin robót –
zadania rozliczane powykonawczo w oparciu o ceny jednostkowe.
15. W czasie wykonywania prac Wykonawcy nie wolno uŜywać dmuchaw, za wyjątkiem
robót uzgodnionych z inspektorem nadzorującym realizację Przedmiotu umowy ze strony
Zamawiającego ze wskazaniem godzin uŜywania dmuchaw.
16. W trakcie robót związanych z koszeniem trawy pracujący sprzęt Wykonawcy nie moŜe
niszczyć trawników. Powstałe w następstwie koszenia koleiny i inne zniszczenia winny
zostać usunięte przez Wykonawcę, a teren przywrócony do stanu pierwotnego.
17. Wysokość trawy po wykoszeniu winna mieścić się w przedziale od 5 do 7 cm.
18. W trakcie koszenia trawy winno odbywać się równocześnie jej dokaszanie oraz sprzątanie
skoszonej trawy, zarówno z miejsca jej koszenia, jak i z terenów sąsiadujących, tj. z
jezdni (w tym z torowiska), z chodników, alejek, schodów.
19. Jeśli w czasie koszenia nastąpi zniszczenie młodych nasadzeń, Wykonawca zobowiązany
jest do ich wymiany, tj. zastąpienia nowymi tego samego gatunku i o tych samych
parametrach.
20. Zamawiający wymaga zapewnienia 1-razowego wykoszenia i wygrabienia (wraz z
wywiezieniem masy zielonej) całego Obszaru w terminie do 20 dni roboczych licząc od
dnia otrzymania zlecenia. Czas ten moŜe być wydłuŜony jedynie w przypadku
wystąpienia ciągłych lub nawalnych opadów deszczu, które uniemoŜliwiają pracę
sprzętem mechanicznym - w takim przypadku dopuszcza się wydłuŜenie terminów
realizacji zleceń. WydłuŜenie terminów realizacji zleceń będzie moŜliwe równieŜ w
sytuacjach konieczności zwiększenia częstotliwości koszenia trawy dla części Obszaru z
powodu waŜnego interesu publicznego np. prestiŜowe imprezy lub inne wydarzenia.
21. Wykonawca winien posiadać stosowne zezwolenie na wjazd samochodem lub ciągnikiem
(z podaniem marki i nr rejestracyjnego pojazdu) na tereny zieleni poza pasem drogowym.
22. Wykonawca winien podjąć natychmiast (maksymalnie do 1 godziny od przyjęcia
zgłoszenia) działania interwencyjne na zgłoszenie telefoniczne inspektora
Zamawiającego. Zlecenie telefoniczne w tym zakresie zostanie potwierdzone przez
Zamawiającego w kolejnym zleceniu.
23. Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace interwencyjne niezwłocznie, takŜe w
godzinach popołudniowych w dni robocze oraz w dni ustawowo wolne od pracy, w
przypadku wyjątkowych sytuacji, m. in. takich jak: nagłe załamanie pogodowe (silne
opady, mocny wiatr), waŜne uroczystości. Wykonawca kaŜdorazowo ponosi pełną
odpowiedzialność za nienaleŜyte wykonanie zadania w ramach interwencji.
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24. Wykonawca zobowiązany jest realizować pilne interwencje telefoniczne Zamawiającego
równolegle z innymi zleconymi przez niego pracami. Pilne prace interwencyjne zlecone
przez Zamawiającego zostaną ujęte w kolejnym zleceniu.
25. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać – w razie konieczności - niezbędnych
uzgodnień z odpowiednimi słuŜbami miejskimi oraz niezwłocznie powiadamiać o nich
inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego. W przypadku konieczności uzyskania
dokumentacji związanej z zajęciem pasa drogowego, Wykonawca zobowiązany jest
wykonać ją na własny koszt. W przypadku konieczności demontaŜu ogrodzenia w celu
realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest wykonać na własny koszt czynności
związane z jego demontaŜem i ponownym zainstalowaniem.
26. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie prace w pasach drogowych po
uzgodnieniu z zarządcą drogi w taki sposób, aby nie powodowało to kolizji pomiędzy
pracami wykonywanymi, a uczestnikami ruchu kołowego lub pieszego. Wszystkie
odcinki prac, prowadzone zarówno w pasie drogowym, jak i poza nim, winny być
odpowiednio oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i
sygnałów drogowych ( Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 z późn. zm.).
27. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć teren robót oraz zapewnić
warunki bezpieczeństwa w trakcie ich wykonywania.
28. Wykonawca zobowiązany jest kaŜdorazowo zgłosić rozpoczęcie i zakończenie prac do
inspektora nadzoru Zamawiającego wraz z wykazem sprzętu i ludzi oraz lokalizacji prac
drogą mailową pod adres:……………….. W przypadku prac wykonywanych w dni
ustawowo wolne od pracy lub dni robocze pomiędzy godziną 15:30 a godziną 7:30 dnia
następnego zgłoszenie w powyŜszym zakresie winno być skierowane na Centrum
Sterowania Ruchem ZIKiT – adres mailowy dyspozytor@zikit.krakow.pl lub telefoniczny
pod numerem:………………. W przypadku prac wykonywanych w pobliŜu torowisk
tramwajowych zgłoszenie winno być skierowane kaŜdorazowo równieŜ do zarządcy
torowiska tj. Zamawiającego.
29. W przypadku gdy przy wykonywaniu Przedmiotu umowy Wykonawca naruszy
wymagania określone w rozdziale 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.), będzie ponosił odpowiedzialność
przewidzianą w art. 88 tej ustawy.
30. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nienaleŜyte wykonanie Przedmiotu umowy
równieŜ w przypadku interwencji miejskich słuŜb porządkowych (Policji, StraŜy
Miejskiej).
31. Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę do obsługi terenu powinien poruszać się głównie po
chodnikach. W przypadku zniszczenia trawnika przy wykonywaniu robót objętych
niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest – na własny koszt - wykonać jego
renowację, a w przypadku zniszczenia chodnika – na własny koszt – dokonać jego
naprawy. Na obszarach zabudowanych (osiedla) Wykonawca winien wykonywać prace
przy uŜyciu sprzętu o masie do 2,5 t.
32. W przypadku konieczności zdemontowania części elementu małej architektury,
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć pozostałą część tego elementu w taki sposób,
aby nie stanowiła ona zagroŜenia.
33. Podana przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 (w zakresie zieleni niskiej) szacunkowa
ilość prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych na terenie Gminy Miejskiej
Kraków ma charakter jedynie orientacyjny i nie zobowiązuje Zamawiającego do zlecenia
Wykonawcy wykonania prac we wskazanej w tym Załączniku ilości. Równocześnie
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia podanej w Załączniku nr 3 (w
zakresie zieleni niskiej) ilości prac, a Wykonawca nie będzie sobie rościł pretensji z tego
tytułu.
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§3
Termin wykonywania prac
1.Termin realizacji umowy: do dnia 15.12.2015 roku,
2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania terminów realizacji poszczególnych
rodzajów prac. Zmiana terminu wykonania prac moŜe nastąpić za pisemną zgodą
Zamawiającego, wyłącznie przed upływem terminu określonego w umowie/zleceniu.
§4
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Łączna wartość całej umowy za wykonanie wszystkich prac objętych umową w zakresie
utrzymania terenów zieleni niskiej, nie moŜe przekroczyć kwoty …………..zł brutto
(słownie złotych:…………………………..)
2. Po kaŜdym odbiorze poszczególnych zleconych zakresów prac na podstawie protokołu
odbioru, kosztorysu powykonawczego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe,
rozliczone na podstawie cen jednostkowych brutto, wyspecyfikowanych w Załączniku nr 3
do niniejszej umowy (w zakresie zielenie niskiej). Wynagrodzenie, o którym mowa w
niniejszym ustępie, stanowi iloczyn cen jednostkowych oraz faktycznie wykonanych przez
Wykonawcę i odebranych przez Zamawiającego prac.
3. Ceny jednostkowe brutto zawarte w ofercie Wykonawcy są cenami ostatecznymi i
niezmiennymi przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. Cena jednostkowa za
wykonane prace obejmuje równieŜ uporządkowanie terenu i wywóz odpadów oraz wszystkie
materiały niezbędne do wykonania prac objętych niniejszą umową.
4. Wynagrodzenie będzie przekazywane Wykonawcy po protokolarnym odbiorze
wykonanych prac, na konto wskazane w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę w
terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej faktury VAT.
5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT. Faktura VAT powinna być
wystawiona na: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul.za Torem 22, 30-542 Kraków,
NIP:…………………..
7. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT,
Zamawiający odmówi jej przyjęcia.
8. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie
wypełnienia warunków umownych, za wyjątkiem cesji wierzytelności na rzecz banku, w
którym Wykonawca zaciągnie kredyt. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać
poprzedzona pisemną zgodą Zamawiającego.
9. Finansowanie zadania odbywać się będzie do wysokości środków zabezpieczonych w
budŜecie Miasta Krakowa i w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo
ograniczenia zakresu usług do wysokości środków przewidzianych na realizację
przedmiotowej usługi.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia zastępczego wykonania usług objętych
niniejszą umową na koszt i ryzyko Wykonawcy , w przypadku, gdy:
a) Wykonawca nie wykonuje usług objętych umową lub wykonuje je w sposób nienaleŜyty, w
tym z opóźnieniem,
b) brak jest moŜliwości nawiązania kontaktu telefonicznego z Wykonawcą.
c) Wykonawca nie naprawi szkód powstałych w związku z realizacją zleceń w terminie
określonym przez Zamawiającego w wezwaniu.
Zamawiający moŜe wówczas potrącić naleŜność, którą zapłacił osobie trzeciej tytułem
wykonania prac niewykonanych przez Wykonawcę, z wynagrodzenia Wykonawcy.
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11.Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 5 ust. 5 niniejszej Umowy naleŜności wynikającej z wystawionej przez niego
faktury z tytułu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, którym zamówienie
zostało udzielone wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego Ŝadnych praw do
zapłaty za wykonane prace.
§5
Nadzór nad realizacją niniejszej umowy
1. Zamawiający ustanawia …………………….. odpowiedzialnymi za nadzór nad
wykonywanymi pracami.
2. W przypadku nieobecności wyŜej wymienionej osoby, osobę odpowiedzialną za nadzór
nad wykonywanymi pracami wyznaczy Kierownik Zespołu Zamawiającego
odpowiedzialnego za realizację umowy.
3. Wykonawca ustanawia …………….. odpowiedzialnym za realizację przedmiotu umowy.
4. O kaŜdej zmianie osób upowaŜnionych strony poinformują się pisemnie
5. Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w ramach
konsorcjum) upowaŜniony do zawarcia niniejszej umowy Lider Konsorcjum), działający
przez osoby upowaŜnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji niniejszej
umowy, jak równieŜ w okresie rękojmi i gwarancji, upowaŜniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, w szczególności
upowaŜniony jest do:
a) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców;
b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy;
c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych
przez Zamawiającego;
d) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową
e) reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach,
czynnościach wykonywanych w związku z realizacją niniejszej umowy;
f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów
związanych z realizacja niniejszej umowy, w szczególności do podpisywania
umowy, umów (w przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających)
aneksów do umowy, protokołów.
§6
Kary umowne
1. Strony postanawiają, Ŝe zapłacą kary umowne :
1) Zamawiający – w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn,
leŜących po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem przypadku określonego w art. 145 Prawa
zamówień publicznych – w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy
określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
2) Wykonawca:
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po
stronie Wykonawcy – w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy,
określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
b) w przypadku zwłoki w wykonaniu zlecenia – w wysokości 3%kwoty danego zlecenia,
za kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w zleceniu,
c) za kaŜde nienaleŜyte wykonanie zlecenia, stwierdzone przez Zamawiającego – w
wysokości 3% kwoty danego zlecenia.
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d) za nie usunięcie wad przedmiotu zlecenia w określonym przez Zamawiającego
terminie – w wysokości 50% całej kwoty danego zlecenia.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wykonawca wyraŜa zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z naleŜności za
wykonane prace.
§7
Odstąpienie
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie
leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać
jedynie wynagrodzenia za usługi juŜ wykonane.
2. Zamawiający zastrzega sobie takŜe prawo odstąpienia od umowy w przypadku :
a) złoŜenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa
Wykonawcy, albo wydania nakazu zajęcia jego majątku.
b) 3 – krotnego udokumentowanego stwierdzenia nienaleŜytego wykonania przedmiotu
umowy
c) 1-razowego opóźnienia w wykonaniu robót będących przedmiotem umowy o 10 dni
względem przyjętego terminu wykonania.
3. W przypadku raŜącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy,
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym. Wykonawcy
przysługuje w takim wypadku jedynie wynagrodzenie za usługi juŜ wykonane.
§8
Zmiany umowy
1. KaŜdorazowa zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaŜności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.
3. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:
- 1 egzemplarze dla Zamawiającego,
- 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

:

WYKONAWCA :

-7-

