Załącznik Nr 8 do przetargu nieograniczonego Nr 17/09/2020/TT

UMOWA Nr …..../2020
zawarta w dniu …………2020 r. w Zgorzelcu, pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów Getta 1 a, 59-900 Zgorzelec, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076200, NIP 615-002-42-70,
REGON 230443140, kapitał zakładowy : 60.320 000,00 zł reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
Zamawiający i Wykonawca zwani są również w treści Umowy Stronami,
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu w trybie
przetargu nieograniczonego nr 17/09/2020/TT na podstawie § 27 Regulaminu udzielania zamówień
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” spółkę z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu przy ul.
Bohaterów Getta 1 a,
o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania:
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Koźlice po terenie dz. nr 313/24, 314 i 320/30 (AM-1,
Obręb 0007 Koźlice).”
2. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną cześć niniejszej Umowy
odpowiednio jako Załączniki Nr 1 i Nr 2.
3. Roboty określone w ust. 1 zostaną wykonane zgodnie z:
1) dokumentacją projektową sporządzoną przez Biuro Projektowe PRODOMAR inż. Mariusz
Smreczyński z siedzibą w Lubaniu, w skład której wchodzą:
a) projekt budowlano-wykonawczy wraz z opisem technicznym i informacją
BiOZ + uzgodnienia i opinie,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
c) przedmiar robót,
d) projekt tymczasowej organizacji ruchu,
e) projekt odtworzenia nawierzchni,
2) zgłoszeniem budowy z projektem z dnia 14.07.2020 r. Nr AB.6740.6.19.2020.2.
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4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją, o której mowa w ustępie 3 powyżej i
innymi warunkami, zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokonał wizji
lokalnej terenu robót.
Wykonawca oświadcza, że nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń w tym zakresie.
§2
Przekazanie placu budowy
1.Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy na podstawie protokołu w terminie 7 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy.
2.W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymywać placu budowy w stanie wolnym od
przeszkód, składować materiały, urządzenia i sprzęt w ustalonych miejscach i w należytym porządku,
a zbędne przedmioty usunąć z placu budowy.
3.Po zakończeniu robót Wykonawca przywróci plac budowy do stanu pierwotnego i usunie powstałe
odpady na swój koszt oraz przekaże plac budowy Zamawiającemu.
§3
Obowiązki Wykonawcy
1.Wykonawca ma obowiązek:
1) wykonać roboty z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej,
2) zapewnić kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, urządzenia, sprzęt oraz
wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy,
3) zapewnić niezbędne zabezpieczenie i oznakowanie robót oraz warunki bezpieczeństwa,
4) chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty oraz materiały i
urządzenia niezbędne do ich realizacji aż do momentu odbioru,
5) przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób, upoważnionych do przebywania na terenie
budowy,
6) zapewnić Zamawiającemu pełną dostępność do robót.
7) przed przystąpieniem do wykonania robót oraz po ich zakończeniu, wykonać dokumentację
fotograficzną terenu robót,
8) zawiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem,
9) po wykonaniu robót przywrócić teren do stanu pierwotnego i uzyskać oświadczenie
właścicieli działek , na których będą wykonywane roboty, o spełnieniu tego obowiązku.
2.Wszelkie czynności niezbędne do wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia wad mają być
przeprowadzone w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia
zobowiązań umownych nie zakłócać więcej niż to jest konieczne warunków życia oraz dostępu,
użytkowania lub zajmowania dróg i przejść.
3.Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć Zamawiającego przeciw wszelkim roszczeniom,
postępowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z tymi
zakłóceniami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do
ich powstania – zrekompensować Zamawiającemu poniesione z tego tytułu koszty lub straty.
4.Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z zakupem oraz dostarczeniem materiałów i
wywozem wytworzonych odpadów.
5.Do realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zastosuje wyłącznie materiały nowe.
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6.Zastosowane materiały, wyroby budowlane winny spełniać postanowienia ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn.zm.).
§4
Podwykonawcy
1.Wykonawca może wykonywać przedmiot Umowy przy udziale podwykonawców i w zakresie
wskazanym w ofercie, z zastrzeżeniem ust 3.
2.Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu Umowy nowemu podwykonawcy lub
dokonać zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego na
piśmie o tym fakcie, co najmniej na 3 dni robocze przed dokonaniem zmiany w zakresie wykonania
Umowy przy udziale podwykonawców. Dokonane zmiany w zakresie podwykonawców nie wymagają
zmiany Umowy w formie aneksu.
3.Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu zgłoszenia, o którym mowa w art.
6471 Kodeksu cywilnego, które powinno określać szczegółowy przedmiot robót zleconych przez
Wykonawcę podwykonawcy oraz ich wartość.
4.Strony
zgodnie
postanawiają,
że
wskazanie
przez
Wykonawcę
w
ofercie
podwykonawcy/podwykonawców i części zamówienia, które powierzy podwykonawcy/
podwykonawcom, nie jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku zgłoszenia podwykonawcy,
określonego w przepisach art. 6471 Kodeksu cywilnego. Zgłoszenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy powinno nastąpić po podpisaniu niniejszej Umowy.
5.Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania,
uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy/podwykonawców i jego pracowników tak, jakby to
były działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników lub przedstawicieli.
6.Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu, przed terminem zapłaty
wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy, pisemnego potwierdzenia przez
podwykonawcę/podwykonawców, którego wierzytelność jest częścią składową wynagrodzenia
Wykonawcy, o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy/podwykonawców.
7.W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający zatrzyma z
należności Wykonawcy, kwotę w wysokości odpowiadającej szczegółowemu przedmiotowi, który
został określony w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 3.
Kwota ta stanowi górną odpowiedzialność Zamawiającego, wobec podwykonawcy/
podwykonawców (odpowiednio dalszych podwykonawców), zgłoszonych zgodnie z art. 6471 Kodeksu
cywilnego.
8.Zatrzymanie, o którym mowa, w ust. 7, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonania zapłaty na
rzecz podwykonawcy/podwykonawców.
9.Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować podwykonawców o warunkach niniejszej
Umowy.
10.Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z postanowień Umowy zawartych w
niniejszym paragrafie, upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu
wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców ustaleń niniejszej Umowy, aż do
odstąpienia od Umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.
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§5
Termin realizacji
1.Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot Umowy określony w § 1 i zgłosić go do odbioru
końcowego w terminie dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2.Po wykonaniu robót Wykonawca sporządzi na swój koszt inwentaryzację geodezyjną sieci
wodociągowej, o której mowa w § 1 ust.1. i dostarczy w dwóch egzemplarzach Zamawiającemu
po przyjęciu jej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
§6
Gospodarka odpadami
1.Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów:
1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2020 r.; poz.1219),
2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2020 r. poz. 797 z późn.zm.).
2.Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowany jest w Bazie danych o produktach i opakowaniach
oraz gospodarce odpadami , numer rejestrowy BDO: 000 122 330.
3.Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowany w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz
gospodarce odpadami ,numer rejestrowy BDO:…………./ nie podlega wpisowi do rejestru w Bazie
danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami.
§7
Wynagrodzenie i płatność
1.Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w
kwocie ……………………..zł (słownie: …………..….złotych 00/100) netto plus 23% podatku VAT, tj.
……………..zł (słownie: ……….złotych 00/100) brutto.
2.Kwota, określona w ust. 1, stanowi jedyne, pełne i uzgodnione między Stronami wynagrodzenie,
należne Wykonawcy za wykonanie całości robót, napraw gwarancyjnych oraz za materiały niezbędne
do wykonania robót oraz za należyte wykonanie pozostałych jego zobowiązań i wywiązanie się z
obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
3.Strony jednocześnie zgodnie postanawiają, że wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1,
jest niezmienna przez cały czas obowiązywania umowy. W szczególności Wykonawca nie może żądać
jego podwyższenia w związku ze wzrostem cen materiałów, dóbr, energii, paliw, kosztów robocizny
lub innych kosztów związanych z wykonaniem robót.
4.W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, o
którym mowa w ustępie 1 może ulec odpowiedniej zmianie. Bez względu na powyższe, w przypadku
zmiany stawki podatku VAT, Wykonawca będzie zobligowany do wystawienia faktury z właściwą ,
obowiązującą stawką podatku VAT.
5.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 będzie płatne w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z niewadliwym protokołem odbioru robót
o którym mowa w § 10 oraz inwentaryzacją geodezyjną, o której mowa w § 5 ust. 2 na wskazany w
fakturze numer rachunku bankowego Wykonawcy.
§8
Kary umowne
1.Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do naprawiania szkody wynikłej z
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
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2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 5 ust.1 w
wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, łącznie
nie więcej jednak niż 25% wynagrodzenia brutto,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7
ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia ustalonego na usunięcie wad,
3) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.
3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z winy
Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1.
4.Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu nie pokrywa poniesionej
szkody, Strona, która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego,
dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz dokumentując ich
ścisły związek z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Stronę drugą.
5.Naliczone Wykonawcy kary umowne
wynagrodzenia.

mogą być potrącone z przysługującego Wykonawcy

§9
Gwarancja i rękojmia
1.Po wykonaniu robót i odbiorze końcowym, o którym mowa w § 10, Wykonawca udzieli
Zamawiającemu 60-miesięcznej gwarancji jakości, składając oświadczenie, że roboty zostały
wykonane zgodnie z Umową, warunkami zamówienia i z zastosowaniem materiałów dobrej jakości
oraz że Przedmiot zamówienia jest dobrej jakości. Okres gwarancji będzie liczony od dnia podpisania
niewadliwego protokołu odbioru końcowego robót.
2.W okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany przywrócić nieodpłatnie dobrą jakość i
właściwe funkcjonowanie przedmiotu umowy, w przypadku ujawnienia się jego wadliwości w tym
okresie.
3.Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego,
Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu wykonawcy) na koszt i ryzyko
Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej Zamawiający powinien
zawiadomić Wykonawcę, co najmniej na 7 dni wcześniej.
4.Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy na
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
§10
Odbiór robót
1.O zakończeniu całości robót objętych umową, Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego,
zgłaszając tym samym gotowość do odbioru końcowego tych robót.
2.W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
komplet dokumentów niezbędnych do przystąpienia przez Strony do odbioru tj.:
1) dokumentację powykonawczą z naniesionymi wszystkimi zmianami,
2) wydruk dokładności i jakości zgrzewów rur PE,
3) atesty, świadectwa jakości, deklaracje zgodności na zamontowane rury, urządzenia, kształtki,
armaturę (zawierające oświadczenie Wykonawcy, że dotyczy robót objętych umową),
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4) pozytywny wynik pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym z badania wody,
wykonanego przez SANEPID,
5) protokoły odbioru podsypki i zasypki sieci wodociągowej, podpisane przez przedstawiciela
Zamawiającego (w miejscach wykonania sieci metodą wykopu otwartego),
6) protokoły z przeprowadzonych dezynfekcji sieci wodociągowej, podpisane przez
przedstawiciela Zamawiającego,
7) protokół sprawdzenia urządzeń wodociągowych, podpisany przez przedstawiciela
Zamawiającego,
8) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy oraz o zgodności wykonania
przedmiotu umowy z projektem budowlanym oraz przepisami i obowiązującymi polskimi
normami (w przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych podpisane również przez
projektanta wraz z kopiami map potwierdzającymi zmiany),
9) oświadczenie geodety o złożeniu do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji GeodezyjnoKartograficznej w Zgorzelcu inwentaryzacji powykonawczej wykonanej sieci ,
10) informacja geodety o zgodności usytuowania obiektu z zatwierdzonym projektem,
11) oświadczenie o udzieleniu gwarancji jakości,
12) sprawozdanie z badania zagęszczenia gruntu (w miejscach wykonania sieci metodą wykopu
otwartego),
13) protokół odbioru szczelności sieci wodociągowej, podpisany przez przedstawiciela
Zamawiającego,
14) pisemne oświadczenie każdego z Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o
otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za zlecony do realizacji zakres przedmiotu
umowy,
15) pisemne oświadczenia właścicieli działek, po terenie których prowadzone były roboty
budowlane, o przywróceniu terenu robót do stanu pierwotnego,
16) dokumentację fotograficzną robót zanikowych.
3.Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia Wykonawcy gotowości
odbioru robót, o których mowa w ust. 1, wyznaczy Wykonawcy termin odbioru robót, przypadający
nie później niż na 5 dzień roboczy od dnia doręczenia przedmiotowego zawiadomienia.
4.Odbiór robót, o których mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego tych
robót, sporządzonego i podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy oraz
Zamawiającego.
5.Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości
do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi
odbioru z winy Wykonawcy.
6.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, to
Zamawiający może żądać od Wykonawcy usunięcia wad, wyznaczając na ich usunięcie dodatkowy
termin.
7.Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony w protokole usunięcia wad. Terminem odbioru
końcowego w tym przypadku będzie termin usunięcia wad określony w tym protokole.
8.Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego,
Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy. Koszt usunięcia wad
przez innego wykonawcę zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy.
9.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia, to
Zamawiający może:
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1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i
technicznej,
2) zażądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań określonych w § 8 lub odstąpić od
umowy z winy Wykonawcy.
§ 11
Upoważnieni przedstawiciele
1. Zamawiający wyznacza Gabriela Wojciechowskiego, e-mail: g.wojciechowski@pwik.zgorzelec.pl
tel.: 75 64 56 867, 691 486 711. do reprezentowania go w sprawach związanych z bieżącą
realizacją umowy.
2. Zmiana osoby lub wskazanie dodatkowo innych osób do reprezentowania Zamawiającego nie jest
zmianą wymagającą zawarcia aneksu. O powyższych zmianach Zamawiający jest zobowiązany
powiadomić Wykonawcę na piśmie.
3. Jako Kierownika budowy Wykonawca wyznacza …………………………e-mail: ……………………………………,
tel. ……………
§ 12
Ubezpieczenie
1.Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przedłoży polisę ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności, obejmującej okres realizacji zadania.
2.Polisa, o której mowa w ust.1 będzie utrzymywana w pełnej mocy i skuteczności, podczas całego
procesu realizacji inwestycji. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia w trakcie realizacji
niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu nową polisę zawartą na
nie gorszych warunkach niż poprzednia lub aneks do polisy, przedłużający termin jej obowiązywania.
Jeżeli Wykonawca nie przedłuży Zamawiającemu, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania polisy,
kserokopii nowej polisy lub aneksu oraz jej oryginału do wglądu lub nie zawrze umowy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z zapisami warunków zamówienia, to
Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczenia, o której mowa w ust.1 na koszt Wykonawcy,
potrącając za ubezpieczenie z wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 13
Zmiana umowy
1.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w niniejszej umowie :
1) w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, mających wpływ na realizację
przedmiotu umowy;
2) w przypadku zmian organizacyjno-prawnych, występujących po stronie Zamawiającego lub
Wykonawcy, w miejsce praw i obowiązków Zamawiającego lub Wykonawcy wstępuje jego
następca prawny, w powyższych zmianach, Strony powiadomią się niezwłocznie na piśmie;
3) zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić w przypadku:
a) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających
prowadzenie robót budowlanych;
b) siły wyższej lub klęski żywiołowej;
c) wstrzymania robót przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
d) warunków gruntowych innych, niż wynikające z dokumentacji projektowej,
e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody, spowodowanych przez
Zamawiającego lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu podmiotowi,
dokonującemu czynności na zlecenie Zamawiającego na terenie budowy.
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§ 14
Odstąpienie od umowy
1.Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności,
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 3 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia od umowy.
§ 15
RODO
1.Zamawiajacy zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu przez Wykonawcę danych
osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych
osobowych.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Informacją o ochronie danych osobowych, przekazaną
mu przez Zamawiającego, stanowiącą Załącznik Nr 3 do Umowy.
§ 16
Cesja praw i obowiązków
Cesja praw i obowiązków wynikających z Umowy wymaga pisemnej zgody drugiej Strony.
§ 17
Postanowienia końcowe
1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy:
1) Kodeksu cywilnego,
2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz.1333 z późn.zm.) wraz z
aktami wykonawczymi,
3) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z
późn.zm.).
3.Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
4.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:

Zamawiający:
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