PROJEKT
Umowa na wykonanie analizy
nr ………/2015
zawarta w dniu ……. 2015 roku w Bogdance
pomiędzy:
”Łęczyńską Energetyką” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Bogdance [Bogdanka, 21-013
Puchaczów], wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w
Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000007317, NIP: 7130207192, REGON 004164490, z kapitałem zakładowym wynoszącym 82 677
000,00 zł, reprezentowaną przez:
1) Dariusza Stawowego - Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego
2) Stanisława Misterka - Wiceprezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych
zwaną w dalszej treści Umowy „Zamawiającym”,
a
….....................ul. ….................... wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy …........................ pod numerem KRS …..............., NIP:..................., REGON: …................., z
kapitałem zakładowym wynoszącym …...............zł, reprezentowaną przez:
…............................
zwaną w dalszej treści Umowy „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie Stronami,
o następującej treści:
§1
1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do
wykonania własnym staraniem, w tym przy użyciu własnych materiałów oraz przy wykorzystaniu
własnego transportu i własnych narzędzi, dzieła polegającego na opracowaniu i sporządzeniu
analizy zawierającej ocenę stanu technicznego 369 ław betonowych słupów estakady
napowietrznej magistrali ciepłowniczej 2xDN350 Bogdanka – Turowola oraz spełnieniu
pozostałych świadczeń objętych Umową [dalej: „Dzieło” bądź „Analiza”].
2. Dzieło powinno spełniać następujące warunki:
1) ocena stanu technicznego ław i poprzedzająca ją inwentaryzacja powinny być wykonane w
sposób uprzednio uzgodniony z Zamawiającym – na piśmie, za pomocą poczty elektronicznej na
adresy: …............................... ze strony Zamawiającego i …...................................... ze strony
Wykonawcy lub faksem na nr: ….................................... i …..................................... - przed
rozpoczęciem wykonywania prac, umożliwiający łatwą identyfikację poszczególnych ław;
2) ławy w treści Analizy powinny zostać podzielone na co najmniej 3 grupy główne, przy czym
dopuszcza się podział na więcej grup głównych lub zmianę nazw poniższych grup na wniosek
Wykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego, wyrażoną w sposób wskazany w pkt 1:
a) grupa ław wymagających wyłącznie odnowienia zewnętrznej warstwy zabezpieczającej;
b) grupa ław kwalifikujących się do natychmiastowej naprawy/remontu;
c) grupa ław wymagających bardziej szczegółowej analizy/badań w celu określenia stopnia
degradacji oraz sposobu naprawy czy odtworzenia.
3. Zamawiający oświadcza, że przekaże Wykonawcy informacje i dokumenty niezbędne do
wykonania Dzieła oraz szczegółowe wymagania w zakresie wykonania Dzieła.
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4. Strony zgodnie ustalają, że Analiza będzie obejmowała w szczególności:
1) sporządzenie dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej i papierowej) z inwentaryzacji
wszystkich stóp/ław wraz z identyfikacją wszystkich podpór;
2) sprawozdanie z wykonania odwiertów rdzeniowych z grupy reprezentatywnej stóp/ław (minimum
…............... ław) i z badań tych ław w laboratorium metodą niszczącą celem ustalenia
wytrzymałości, rodzaju betonu oraz przeanalizowania głębokości i stopnia degradacji;
3) sprawozdanie z badań chemicznych grupy reprezentatywnej stóp/ław (minimum ….....…...... ław)
celem prawidłowego ustawienia technologii napraw i optymalizacji kosztów wymaganego remontu.
4) sporządzenie i opis kart inwentaryzacji każdej z ław wraz z wynikami badań, określeniem stanu
technicznego dla pojedynczych stóp lub grupy stóp (o zbliżonym stanie technicznym) oraz
sporządzenie i opis kart inwentaryzacji dla reprezentatywnej grupy ław, o której mowa w pkt 2) i
3), objętych bardziej szczegółową analizą;
5) wskazania co do zakresu i rozwiązań materiałowo-technologicznych remontu stóp/ław w każdej z
grup, określonych w pkt 4);
6) zestawienie rodzajowo- ilościowe wymaganych materiałów remontowych;
7) rodzaj i zakres ewentualnych dodatkowych wymaganych analiz/badań (poza przygotowywaną
ekspertyzą), koniecznych dla właściwej oceny stanu technicznego ław;
8) przedmiar robót koniecznych do wykonania zgodnie z Analizą, dla wszystkich podpór (ław);
9) kosztorys prac remontowych koniecznych do wykonania zgodnie z Analizą - w podziale na
poszczególne grupy wyodrębnione w Analizie zgodnie z pkt 4).
5. Wykonawca zobowiązuje się ponadto, że w razie realizacji robót remontowych lub budowlanych
przez Zamawiającego lub podmiot działający na jego zlecenia, w oparciu o Analizę, będzie pełnił,
na warunkach określonych odrębnie, nadzór autorski nad wykonywanymi robotami, w zakresie
określonym przez Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przysługują mu uprawnienia do zawarcia Umowy i jej
wykonania zgodnie z przepisami prawa, z poszanowaniem praw osób trzecich z jakiegokolwiek
tytułu, w tym bez naruszania praw ochronnych z zakresu własności przemysłowej. W przypadku
złożenia przez Wykonawcę niezgodnego ze stanem rzeczywistym zapewnienia, zawartego w
zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód, poniesionych
w związku z tym przez Zamawiającego lub osoby trzecie. Wykonawca zwalnia Zamawiającego od
wszelkich obowiązków świadczenia na rzecz osób trzecich, mogących powstać w przypadku,
określonym w zdaniach poprzednich, w tym od obowiązku zapłaty odszkodowania z tytułu
naruszenia praw ochronnych z zakresu własności przemysłowej na rzecz osób uprawnionych z
tych praw.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w zakresie
niezbędnym do należytego wykonania Dzieła oraz że wykona Dzieło ze szczególną profesjonalną
starannością, z zachowaniem najwyższych standardów zawodowych, w sposób zgodny z
wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowieniami Umowy,
Zapytaniem ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 oraz Ofertą Wykonawcy z dnia ….................
roku, stanowiąca Załącznik nr 2. Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem i na własny
koszt wykonać wszelkiego rodzaju pomiary, wizje lokalne, oraz inne czynności, które zgodnie
będą niezbędne do należytego wykonania Dzieła.
2. Wykonawca oświadcza, że wykona Umowę, za pomocą osób posiadających tytuł zawodowy
rzeczoznawcy budowlanego lub stosowne uprawnienia budowlane w rozumieniu art. 12 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj. uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (ogólne lub specjalizacja obiekty
budowlane budownictwa ogólnego lub obiekty budowlane budownictwa przemysłowego) albo
uprawnienia do projektowania w powyższym zakresie albo uprawnienia do projektowania i
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kierowania robotami budowlanymi w powyższym zakresie albo uprawnienia budowlane w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej (ogólne lub specjalizacja: konstrukcje betonowe) uzyskane
przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania
niektórych zawodów regulowanych [Dz.U. z 2014 poz.768], które zachowały ważność.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za
wszelkie szkody powstałe w trakcie wykonywania Dzieła przez Wykonawcę lub pod jego
kierownictwem, niezależnie od tego, czy szkody te powstały w wyniku działań lub zaniechań
wynikających z obowiązków określonych niniejszą Umową, czy też poza nimi.
W razie powierzenia przez Wykonawcę części prac lub świadczeń objętych Umową – do
wykonania podwykonawcy, wymagać to będzie uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego oraz spełnienia następujących warunków:
1) powierzenie prac podwykonawcy nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania Umowy, ani
wzrostu wynagrodzenia określonego w Umowie,
2) powierzenie prac podwykonawcy nie spowoduje zmiany zakresu Umowy.
Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców pod względem wymagań co do kwalifikacji
oraz jakości i terminowości prac – tak jak za działania własne.
Wykonawca powierzając podwykonawcy wykonanie prac lub innych świadczeń zobowiązany jest
w umowie z podwykonawcą zastrzec spełnienie wymagań związanych z okresem udzielonej
Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady.
Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia należnego
podwykonawcom, za wykonane przez nich prace i spełnione inne świadczenia.
W przypadku wykonania przez podwykonawcę lub z jego udziałem jakiejkolwiek części Analizy, w
sytuacji gdy ta część może stanowić utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego,
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sobie w umowie z podwykonawcą nabycie i nabyć w
wyniku tej umowy od podwykonawcy autorskie prawa majątkowe do części Analizy powstałej z
jego udziałem, w zakresie i na polach eksploatacji określonych w § 4 Umowy (w tym prawa
zależne), w celu ich przeniesienia na Zamawiającego na podstawie i na zasadach określonych w
§ 4 Umowy oraz uzyskać od podwykonawcy zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych
do wszystkich elementów dokumentacji, powstałej z jego udziałem. Ponadto Wykonawca
zobowiązany jest uzyskać i dostarczyć Zamawiającemu, nie później niż w dniu sporządzania
Protokołu przekazania Analizy, pisemne oświadczenie podwykonawcy stwierdzające, że
Wykonawca dysponuje autorskimi prawami do określonej części dokumentacji oraz zawierające
zgodę podwykonawcy, o której mowa w zdaniu poprzednim.
W przypadku wytoczenia powództwa przeciwko Zamawiającemu w związku z naruszeniem praw
osób trzecich Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkich roszczeń oraz
wziąć udział w takim postępowaniu po stronie Zamawiającego.

§3
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dzieło w terminie do dnia 30 września 2015 r. Przez termin
wykonania Dzieła rozumie się datę podpisania Protokołu Odbioru – bez zastrzeżeń, o którym
mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.
2. Wykonawca po wykonaniu Analizy zobowiązany jest - w terminie umożliwiającym dokonanie
odbioru Analizy zgodnie z treścią ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu - przekazać Analizę
Zamawiającemu w jego siedzibie, w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej na nośniku CD/DVD. Przekazanie Analizy potwierdzone zostanie pisemnym
Protokołem przekazania, podlegającym podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
3. Odbiór Analizy zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni od daty podpisania przez Strony Protokołu
przekazania. O wyznaczonym terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę za
pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej z 24 godzinnym wyprzedzeniem. Dokonanie
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odbioru Analizy wymaga potwierdzenia w formie pisemnego Protokołu Odbioru, podlegającego
podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Stron. W przypadku stwierdzenia w trakcie
czynności odbioru wad [usterek] Analizy, w treści Protokołu Odbioru zostaną wskazane te wady
[usterki] oraz zostanie wyznaczony Wykonawcy przez Zamawiającego termin na ich usunięcie na koszt Wykonawcy, nie krótszy niż 3 dni i nie dłuższy niż 7 dni.
W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, stwierdzonych podczas
odbioru wad [usterek] Analizy, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w
całości lub części według swojego wyboru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – bez
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcie wad. Uprawnienie do odstąpienia od
Umowy Zamawiający będzie mógł wykonać w terminie 45 dni od bezskutecznego upływu
wyznaczonego Wykonawcy terminu na usunięcie wad [usterek] Analizy. Oświadczenie o
odstąpieniu od Umowy może być przesłane za pośrednictwem faksu.
Protokół Odbioru – bez zastrzeżeń stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcę.
W celu usunięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony zgodnie ustalają, że dokonanie odbioru przez
Zamawiającego Analizy – bez zastrzeżeń, nie pozbawia Zamawiającego jakichkolwiek uprawnień
z tytułu wad Dzieła wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz roszczeń
odszkodowawczych względem Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania Umowy.
Wykonawca – oprócz przypadków określonych w dalszej części Umowy oraz wynikających z
przepisów prawa zobowiązany jest - bez dodatkowego wynagrodzenia, do usunięcia wad Analizy,
w tym do usunięcia jej braków, dokonania jej uzupełnień bądź wprowadzenia w niej innych zmian w przypadku zmiany przepisów prawa lub w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do Analizy przez
właściwe organy administracji publicznej. Wykonawca ponadto zobowiązany jest - bez
dodatkowego wynagrodzenia do usunięcia wad Analizy, w tym do usunięcia braków, dokonania
uzupełnień bądź wprowadzenia innych zmian, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania
Umowy.

§4
1. Z chwilą podpisania przez Strony Protokołu Odbioru – bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 3 ust. 5
Umowy, mocą niniejszej Umowy, prawa majątkowe do Analizy jako całości, jak i do poszczególnych jej
części, co oznacza nabycie przez Zamawiającego pełnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania
Analizy, jej kopiowania i rozpowszechniania w całości oraz we fragmentach, w dowolny sposób, a także w
dowolnym zakresie, oraz prawo do dokonywania opracowań Analizy (prawa zależne), na następujących
polach eksploatacji:
1. wykorzystanie Analizy do wykonania prac projektowych i przygotowawczych oraz realizacji robót
remontowych i budowlanych, dotyczących ław, będących przedmiotem Analizy;
2. utrwalanie na wszelkich nośnikach,
3. zwielokrotnianie na wszelkich nośnikach każdą możliwą techniką,
4. wprowadzenie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy,
5. wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych oraz przesyłanie przy pomocy sieci
multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,
6. publiczne wystawianie (prezentacja),
7. wykorzystywanie opracowań w celu uzyskania wszelkich dostępnych form pomocy finansowej dla
realizacji prac określonych w pkt 1);
8. przy prowadzeniu wszelkich postępowań o udzielenie przez Zamawiającego zamówień
związanych z realizacją prac określonych w pkt 1),
9. dokonywanie opracowań, wprowadzanie zmian lub uzupełnień, w tym wprowadzanie rozwiązań
zamiennych, sporządzanie projektów zamiennych lub dodatkowych (wykonywanie zależnych
praw autorskich).
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2. Zamawiający może wykonywać autorskie prawa majątkowe do Analizy jako całości, jak i
poszczególnych jej części, przy użyciu wszelkich istniejących lub powstałych w przyszłości nośników oraz
technologii, a także może ją przenosić na osoby trzecie oraz wykorzystywać ją w całości lub we
fragmentach, w kraju i za granicą, a także wykonywać zależne prawa autorskie - bez obowiązku zapłaty
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.
§5
1. Strony zgodnie ustalają, że za wykonanie Dzieła Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ….......... zł [słownie: …............. …................
złotych 00/100] netto powiększone o podatek VAT według stawki zgodnej z obowiązującymi
przepisami prawa.
2. Kwota wynagrodzenia, wskazana w ust.1 niniejszego paragrafu, jest kwotą stałą nie podlegającą
zmianom w czasie obowiązywania Umowy i w całości wyczerpuje ona roszczenia Wykonawcy z
tytułu wykonania Dzieła i obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy poniesione w związku z
wykonaniem Umowy, jak również z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw
majątkowych i zależnych praw autorskich do Analizy, w zakresie określonym w postanowieniach §
4 Umowy.
3. Strony zgodnie ustalają, że zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia
Zamawiającemu należycie wystawionej faktury VAT, którą Wykonawca ma prawo wystawić
najwcześniej po podpisaniu Protokołu Odbioru – bez zastrzeżeń.
4. Za datę zapłaty wynagrodzenia, uważa się datę obciążenia kwotą wynagrodzenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
§6
1. Jeśli Wykonawca opóźni się z rozpoczęciem lub z wykonywaniem Dzieła, tak dalece, że nie jest
prawdopodobne żeby je wykonał w terminie określonym w § 3 ust. 1 Umowy, wówczas Zamawiający
może bez wyznaczania dodatkowego terminu odstąpić od Umowy w całości lub części według swojego
wyboru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Jeśli Wykonawca wykonywać będzie Dzieło w sposób wadliwy, niezgodny z obowiązującymi przepisami
albo sprzecznie z Umową - Zamawiający ma prawo wezwać go do zmiany sposobu wykonania,
wyznaczając mu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający
może odstąpić od Umowy w całości lub części według swojego wyboru i powierzyć poprawienie Dzieła
lub dalsze jego wykonywanie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Dzieło. Okres obowiązywania
gwarancji jakości rozpocznie swój bieg z chwilą podpisania przez Strony Protokołu Odbioru – bez
zastrzeżeń , o którym mowa w § 3 ust. 5 Umowy. Okres obowiązywania rękojmi za wady dokumentacji
rozpocznie swój bieg w tej samej dacie co okres gwarancji jakości.
4. Okres obowiązywania gwarancji jakości wynosi 3 lata.
5. Niezależnie i bez uszczerbku dla uprawnień i roszczeń przysługujących Zamawiającemu na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli w okresie gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady
ujawnią się wady Dzieła, Wykonawca zobowiązany będzie do ich niezwłocznego usunięcia w terminie
nie dłuższym niż 7 dni od daty zawiadomienia go o tych wadach przez Zamawiającego, za
pośrednictwem faksu na numer …................ lub poczty elektronicznej na adres .................... .
6. Jeżeli wady ujawnione w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości nie dadzą się usunąć lub
Wykonawca nie zdoła ich usunąć w wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego
paragrafu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części według swojego wyboru lub
żądać obniżenia wynagrodzenia, należnego Wykonawcy, w odpowiednim stosunku, niezależnie od
ewentualnego roszczenia odszkodowawczego i roszczenia o zapłatę kar umownych albo też powierzyć
usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienia te nie wyłączają
uprawnień Zamawiającego wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
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§7
1.
Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach:
1) za opóźnienie w wykonaniu Dzieła, w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy – w
wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy z tytułu wykonania Dzieła, za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia,
2) za opóźnienie w usunięciu wad [usterek] Dzieła, w stosunku do terminu wyznaczonego na ich
usunięcie, w trybie określonym w § 6 ust. 5 Umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto należnego
Wykonawcy za wykonanie Dzieła, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
3) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w
wysokości 20 % wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy z tytułu wykonania Dzieła.
2.
W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość zastrzeżonych kar umownych oraz w
innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
3. Strony zgodnie oświadczają, że dla potrzeb wyliczenia kar umownych przyjmują wysokość ryczałtowego
wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy, przy zastosowaniu stawki podatku VAT
wynoszącej 23%.
4. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający ma prawo równoczesnego stosowania kar określonych w
ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz że wykonanie prawa odstąpienia od umowy, nie pozbawia go do obciążenia
Wykonawcy karami umownymi z powyższych tytułów.
§8
1. Strony zgodnie oświadczają, że poza innymi przypadkami przewidzianymi w Umowie oraz w
obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub części
według swojego wyboru lub rozwiązać ją ze skutkiem natychmiastowym – bez wyznaczania Wykonawcy
dodatkowego terminu, także w następujących przypadkach:
a) jeżeli Wykonawca będzie wykonywał Dzieło w sposób wadliwy, niezgodny z obowiązującymi przepisami
albo sprzecznie z Umową – po wyznaczeniu Wykonawcy 14-dniowego terminu na zmianę sposobu
wykonywania Umowy i bezskutecznym upływie tego terminu,
b) jeżeli Wykonawca z przyczyn leżących po jego Stronie opóźni się z wykonaniem Analizy o okres
dłuższy niż 10 dni w stosunku do terminu jego opracowania określonego w § 3 ust. 1 Umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w każdym przypadku może być przesłane za pośrednictwem
faksu lub poczty elektronicznej e-mail. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia określone w
niniejszym paragrafie, a także w innych postanowieniach Umowy lub obowiązujących przepisach prawa, w
terminie 45 dni od wystąpienia zdarzeń, powodujących powstanie prawa do odstąpienia od Umowy - bez
wyznaczania dodatkowego terminu, a w przypadku kilku takich zdarzeń – od wystąpienia ostatniego z
nich.
§9
Od obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Strony mogą być zwolnione tylko w przypadku
zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli Stron, których Strona nie mogła zapobiec
przy dołożeniu należytej staranności (siła wyższa) i które nastąpiły po zawarciu niniejszej Umowy,
uniemożliwiających jej wykonanie w całości lub części. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą
Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić w formie pisemnej. Gdyby te okoliczności trwały
dłużej niż 14 dni, każda ze Stron ma prawo do rozwiązania Umowy w formie pisemnej ze skutkiem
natychmiastowym.
§ 10
Strony wyznaczają swoich przedstawicieli w realizacji Umowy:
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a) ze strony Zamawiającego: Pani/Pan ……………….., tel. ……….,
b) ze strony Wykonawcy: Pani/Pan …….., tel. ……….
§ 11
1.
W przypadku gdyby okazało się, że poszczególne postanowienia niniejszej Umowy są nieważne
albo nie wywołują zamierzonych skutków prawnych, nie będzie to naruszało ani ważności, ani
skuteczności pozostałych postanowień umownych. W takich przypadkach Strony zobowiązują się do
zastąpienia tych postanowień innymi, które w sposób najbardziej zbliżony wyrażą ekonomiczny i prawny
sens postanowień zastąpionych.
2.
Strony ustalają, że dokonanie przez Wykonawcę na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej przelewu
(cesji) wierzytelności przysługujących mu z tytułu niniejszej Umowy wymaga uzyskania przez Wykonawcę
uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.
3. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową, mają zastosowanie właściwe przepisy kodeksu
cywilnego.
4.
Wszelkie spory, jakie powstaną między Stronami w związku z realizacją niniejszej Umowy Strony
poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Lublinie.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
6. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe,
2. Oferta Wykonawcy,

Zamawiający:

Wykonawca:

7

