
WZÓR
Załącznik nr 2

U M O W A Nr ZDiSK/SD/ …...... /2014

zawarta w dniu ….....2014 r. pomiędzy:
Gminą i Miastem Czerwionka – Leszczyny w imieniu której działa Zarząd Dróg i Służby
Komunalne z siedzibą w Czerwionce - Leszczynach przy ul. Polnej 6,
nr NIP 642-302-49-56
reprezentowany przez :
….............................................................. - …...............................................
zwany dalej Zamawiającym,

a

…............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................., 
będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP..................., REGON …......................,
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

W rezultacie przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie art. 39 Ustawy
Prawo zamówień publicznych - została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1.
Zamawiający powierza,  a  Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pt.„  Remont 
cząstkowy nawierzchni  bitumicznych dróg gminnych w roku 2014 na 
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ”.  −  Zabudowa 950 ton masy 
mineralno – asfaltowej oraz realizację robót remontowych urządzeniem typu „Recykler” 
zabudowa 100 ton masy.

§ 2.
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z:
-  warunkami  wynikającymi  z  obowiązujących  przepisów  technicznych  i  prawa 
budowlanego,
- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących polskich norm i aprobat technicznych,
- postanowieniami wyceny przedmiaru, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi
zwyczajami.

§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
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2. Materiały ,  o których mowa w ust.  1 powinny odpowiadać co do jakości  wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z 
dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn.  
zmianami) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r.  o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 
2004r. Nr 92 poz. 881)

§ 4.
1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie- zamówienie wykona sam 
za  wyjątkiem  robót  w  zakresie.............................................................................,  które 
zostaną  wykonane  przy  udziale  podwykonawcy/ów  (*)  w  tym,  na  którego/ych  zasoby 
wykonawca powoływał  się,  na  zasadach  określonych  w art.  26  ust.  2b  ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. (**).
2.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał  się,  na  zasadach określonych  w art.  26  ust.  2b  ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 
których  mowa w art.  22  ust.  1  ustawy Prawo zamówień publicznych,  wykonawca jest 
obowiązany  wykazać  zamawiającemu,  iż  proponowany  inny  podwykonawca  lub 
wykonawca samodzielnie  spełnia  je  w stopniu nie  mniejszym niż  wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia.
3.  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  zamierzający 
zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest 
obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu 
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć  zgodę  wykonawcy na  zawarcie  umowy o  podwykonawstwo  o  treści  zgodnej 
z projektem umowy.
4. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:
1) termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub  rachunku, 
potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

2) termin  wykonania  umowy  o  podwykonawstwo  wykracza  poza  termin  wykonania 
wskazany w §5 umowy;

3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od 
odbioru  robót  przez  Zamawiającego  lub  od  zapłaty  należności  Wykonawcy  przez 
Zamawiającego;

4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 
dostawy  lub  usługi  z  dalszymi  Podwykonawcami,  w  szczególności  zapisów 
warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy. 

5) umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy;
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6) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen 
dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione w § 9 ust. 1.
5.  Niezgłoszenie  pisemnych  zastrzeżeń  do  przedłożonego  projektu  umowy 
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty  budowlane,  w terminie  wskazanym 
w § 4 ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
6.  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia.
7.  Zamawiający  w  ciągu  7  dni  zgłasza  pisemny  sprzeciw  do  przedłożonej   umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 
mowa w § 4  ust. 4.
8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w § 4 ust.  7, uważa się za 
akceptację umowy przez zamawiającego.
9.  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty 
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 
7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej  
niż  0,5%  wartości  umowy  netto  wskazanej  w  §  11  ust.  1  niniejszej  umowy,  jako 
niepodlegające  niniejszemu  obowiązkowi.  Nie  podlegają  wymienionemu  na  wstępie 
obowiązkowi,  również  umowy  o  podwykonawstwo,  których  przedmiotem  są  dostawy 
dotyczące materiałów składowych mas bitumicznych oraz dostawy paliw. Wyłączenia, o 
których mowa w zdaniach poprzednich, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50 000 zł brutto. 
10. W przypadku, o którym mowa w ust § 4 ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w § 4 ust.  4 pkt  1,  zamawiający poinformuje o tym wykonawcę 
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od 
otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
11. Przepisy § 4 ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
12.  W  przypadku  powierzenia  przez  Wykonawcę  realizacji  robót  Podwykonawcy, 
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych 
w  umowie  z Podwykonawcą.  Dla  potwierdzenia  dokonanej  zapłaty,  wraz  z  fakturą 
obejmującą wynagrodzenie za zakres robót  wykonanych przez Podwykonawcę,  należy 
przekazać  Zamawiającemu oświadczenie  Podwykonawcy lub  dalszego  Podwykonawcy 
potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia.
13.  Zamawiający  dokona  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia 
przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty  budowlane,  lub  który  zawarł  przedłożoną  zamawiającemu  umowę  o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez  wykonawcę,  podwykonawcę  lub  dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
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14.  Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  §  4  ust.  13,  dotyczy  wyłącznie  należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi.
15.  Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
16.  Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  zamawiający  umożliwi  wykonawcy 
zgłoszenie  pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 
17. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji.
18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 4 ust. 16, 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.

19.  W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 13, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 
20.  Jakakolwiek  przerwa w realizacji  robót  wynikająca z  braku Podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić 
podstawę naliczenia kar umownych.
21.  Wykonawca  odpowiada  za  działania  i  zaniechania  Podwykonawców jak  za  swoje 
własne.
(*)  Uwaga:  zapisy  tego  paragrafu  w  ust.  1  zostaną  zamieszczone  w  umowie  
w  przypadku  ,  gdy  zgodnie  ze  złożoną  ofertą  Wykonawca  będzie  wykonywał 
przedmiot umowy przy udziale podwykonawców. W przeciwnym przypadku zostanie 
tutaj zamieszczony zapis o samodzielnym wykonaniu zamówienia tj. „ Wykonawca 
wykona  przedmiot  zamówienia  samodzielnie  bez  udziału  podwykonawców”  lub 
jeżeli Wykonawca nie będzie powoływał się na zasoby podwykonawcy, na zasadach 
określonych w art.  26 ust.  2B zostanie tutaj zamieszczony zapis „  Wykonawca – 
zgodnie  z  oświadczeniem  zawartym  w  ofercie-  zamówienie  wykona  sam  za 
wyjątkiem  robót  w  zakresie.............................................................................,  które 
zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy/ów”.
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§ 5
Strony ustalają następujące terminy realizacji wymienionego wyżej zadania:
Rozpoczęcie : po podpisaniu umowy i przekazaniu terenu realizacji robót.
Zakończenie : nieprzekraczalny termin zrealizowania zadań – 14 lipca 2014 r.

§ 6.
Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren robót w terminie do dnia
….............2014 r.

§ 7.
1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności 
stanowiącej  przedmiot  zamówienia.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utrzymywania 
ważnej umowy ubezpieczenia OC oraz nie zmniejszania wysokości sumy gwarancyjnej i  
zakresu  ubezpieczenia  (zakresu  ochrony  ubezpieczeniowej)  przez  cały  okres 
obowiązywania niniejszej umowy.
2.  Jeżeli  składka  z  tytułu  umowy  ubezpieczenia  OC  jest  płatna  w  formie  ratalnej, 
Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć  Zamawiającemu  oryginał  dowodu  wpłaty 
kolejnej  raty  składki  i  załączyć  kopie  dowodu  wpłaty  poświadczonej  za  zgodność  z 
oryginałem przez Wykonawcę, najpóźniej w terminie siedmiu dni przed upływem terminu 
jej płatności.
3.  W  przypadku  wygaśnięcia  umowy  ubezpieczenia  OC,  w  trakcie  obowiązywania 
niniejszej  umowy,  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć  Zamawiającemu  oryginał 
polisy  potwierdzającej  zawarcie  nowej  umowy  ubezpieczenia  OC  o  zakresie 
ubezpieczenia  oraz  wysokości  sumy  gwarancyjnej,  jak  w  poprzednio  obowiązującej 
umowie OC, na pozostały okres obowiązywania niniejszej umowy, najpóźniej siedem dni 
przed końcem obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC oraz załączyć kopie 
polisy  potwierdzającej  zawarcie  nowej  umowy  ubezpieczenia  OC,  poświadczoną  za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4.  W  przypadku  nieprzedłożenia  Zamawiającemu  oryginału  polisy  potwierdzającej 
zawarcie  nowej  umowy  ubezpieczenia  OC,  w  terminie,  o  którym  mowa  w  ust.  3, 
Wykonawca wstrzymuje wykonywanie robót budowlanych do czasu przedłożenia polisy i 
powstania  odpowiedzialności  ubezpieczyciela  z  tytułu  zawarcia  nowej  umowy 
ubezpieczenia OC.

§ 8.
1.Wykonawca  na  swój  koszt  ustanawia  kierownika  budowy  w  osobie  Pani/Pana 
…...............................  nr  uprawnień  budowlanych  ….......................,  za  której/którego 
zachowanie odpowiada.
2. Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
3. Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 9.
1.Zamawiający  ustanawia  inspektora  dozoru  technicznego  w  osobie  Pana 
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…....................................  posiadającego  uprawnienia  budowlane  nr 
….....................................
2.Inspektor dozoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu 
i  na  rachunek  Zamawiającego  w  zakresie  wynikającym  z  art.  25  i  26  ustawy  Prawo 
Budowlane.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i  zobowiązuje się do 
niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

§ 10.
1.W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji  przedmiotu zamówienia strony 
zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i 
ustalonych zwyczajów.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom trzecim związaną 
z wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 11.
1.Ustalone na podstawie złożonej oferty orientacyjne, łączne wynagrodzenie Wykonawcy 
wyraża się nieprzekraczalną kwotą:................ zł netto + …........ % podatek VAT co daje 
kwotę brutto: …................................. zł
słownie: …................................................... 00/100
w tym za:
- zabudowę 950 ton masy mineralno - asfaltowej
…............ zł netto + …........% podatek VAT …................... zł brutto
słownie: ….................................................................... złotych 00/100
- za realizację robót remontowych urządzeniem typu „Recykler” w ilości 100 t
…............ zł netto + …........% podatek VAT …................... zł brutto
słownie: ….................................................................... złotych 00/100
2.Ostateczne  wynagrodzenie  zostanie  ustalone  na  podstawie  faktycznie  wbudowanej 
ilości masy bitumicznej potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego przy czym 
nie może ono przekroczyć kwoty określonej w ust. 1.

§ 12.
1.Strony postanawiają, że rozliczenie za roboty budowlane nastąpi na podstawie jednej  
faktury końcowej wystawionej po zakończeniu całości zadania.
2.Ustala  się  termin  zapłaty  faktury  w  ciągu  30  dni  licząc  od  daty  dostarczenia  jej  
Zamawiającemu. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
3.Należność z tytułu faktury będzie regulowana przelewem na podane na fakturze konto 
Wykonawcy.
4.Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji należności.
5.Fakturę należy wystawić na:

Zarząd Dróg i Służby Komunalne
44-238 Czerwionka - Leszczyny
ul. Polna 6
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NIP: 642-302-49-56

§ 13.
Wykonawca udziela Zamawiającemu …...... miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot 
zamówienia  .Naprawy gwarancyjne  zostaną  wykonane  w  terminie  14  dni  od  dnia  ich 
zgłoszenia.

§ 14.
1.Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w 
formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokości:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% łącznego wynagrodzenia 
brutto określonego w § 11 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  w 
wysokości 0,05 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 za każdy 
dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c)  z  tytułu  odstąpienia  przez  Zamawiającego  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od 
Wykonawcy 5 % łącznego wynagrodzenia  brutto określonego w § 11 ust. 1.
d) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 10% niezapłaconej należności;
e)  w  przypadku  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,5 % niezapłaconej należności za każdy dzień 
zwłoki;
f) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której  przedmiotem są  roboty  budowlane,  lub  projektu  jej  zmiany,  w  wysokości  0,5% 
wartości brutto tej  umowy, za każdy dzień od daty jej  podpisania przez strony do dnia 
ujawnienia jej realizacji;
g) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy 
dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu;
h)  w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie  terminu zapłaty, 
w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej 
w informacji, o której mowa w § 4 ust. 10 
2. Jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania 
bądź nienależytego wykonania umowy - dotyczy to również wad ujawnionych w okresie 
trwania gwarancji - Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na ogólnych zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 15.
1.Wykonawca zgłosi  Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego całego zadania 
pisemnie, po wykonaniu całego zakresu .
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2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy lub jego części w 
ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru częściowego lub 
końcowego zadania, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
3. Ewentualne wady i drobne usterki w wykonanych robotach wykryte przy odbiorze lub w 
toku robót budowlanych usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 5 dni.
4.  Ujawnienie wady lub usterki przy odbiorze przedmiotu umowy, wstrzymuje podpisanie 
protokołu odbioru aż do czasu usunięcia tych wad.

5.  Zamawiający  w  razie  stwierdzenia  ewentualnych  wad  wydanego  mu  przedmiotu 
zamówienia  (podczas  jego  użytkowania)  w  terminie  gwarancji,  zobowiązany  jest  do 
przedłożenia Wykonawcy stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu 1 miesiąca.
6. Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację w ciągu 
14 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną 
w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

§ 16.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty,  
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 17.
Zamawiający oprócz  wypadków wymienionych  w przepisach  kodeksu  cywilnego  może 
odstąpić od umowy także w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie będzie leżeć w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy.

§ 18.
1.  Stronom przysługuje  prawo odstąpienia  od  niniejszej  umowy lub  jej  wypowiedzenia 
wyłącznie w przypadkach przewidzianych we właściwych przepisach prawa.
2.Odstąpienie od niniejszej umowy lub jej  wypowiedzenia wymaga formy pisemnej pod 
rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
3.  W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe:
a)  W  terminie  7  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy  Wykonawca  przy  udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu 
na dzień odstąpienia.
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, która odstąpiła od umowy.
c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót  zabezpieczających,  jeżeli  odstąpienie  od  umowy  nastąpiło  z  przyczyn  za  które 
Wykonawca nie odpowiada.
d)Wykonawca  niezwłocznie,  a  najpóźniej  w  terminie  14  dni  usunie  z  terenu  prac 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
e)Zamawiający  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie 
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odpowiada, obowiązany jest do :
- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia ,
- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy,
- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 19
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego, prawa budowlanego oraz przepisy wykonawcze do w/w.

§ 20.
Na  wypadek  sporu  między stronami  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy właściwym  dla 
rozpoznania będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21.
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

    WYKONAWCA : ZAMAWIAJ ĄCY :
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