Załącznik nr 2 do zaproszenia znak: PZD-ZP.263.4.14.2020

UMOWA /wzór/
Nr ______________.2019, zwana dalej Umową,
zawarta w dniu ____________________ roku w Nowym Targu pomiędzy:
Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego
14, NIP 735-21-75-044, działającym poprzez jednostkę budżetową Powiatowy Zarząd Dróg
w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej
Zamawiającym, dane do korespondencji: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, 34-400
Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, reprezentowanym przez:
_____________ – __________________ Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu,
a
______________________________________, NIP _____________________, zwanym dalej
Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez:
____________________________________________________________
o następującej treści:
Przedmiot Umowy
§ 1.
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się, na warunkach określonych Umową (w tym zgodnie z ofertą
stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy) do świadczenia na rzecz i zlecenie Zamawiającego
usługi,

zwanej

dalej

Usługą,

polegającej

na

wykonywaniu

nadzoru

nad

robotami

budowlanymi wskazanymi w ust. 2 w zakresie: 1) stwierdzania zgodności realizacji tych robót
z dokumentacją projektową dotyczącą inwestycji pn.: „Modernizacja połączenia drogowego
Pienińskich Parków Narodowych – Etap II”, opracowaną przez Firmę Inżynierską ARCUC Jerzy
Bajer (31-234 Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37) oraz FKprojekt Biuro Usług
Inżynieryjnych Krzysztof Faron (33-390 Łącko, Łącko 870), a także 2) uzgadniania
możliwości
w

wprowadzenia

rozwiązań

zamiennych

w

stosunku

do

przewidzianych

dokumentacji projektowej jak wyżej, a zobowiązaniu temu odpowiada obowiązek

Zamawiającego

do

zapłaty

Zleceniobiorcy

wynagrodzenia

za

świadczoną

Usługę.

Szczegółowy zakres czynności objętych świadczoną Usługą określony został w ust. 3 i 4.
2. Świadczoną Usługą objęte jest wykonywanie robót budowlanych związanych z inwestycją
pn.: „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap II”,
o symbolu ŁO, określonych w umowie nr PZD-U.262.22.2019 stanowiącej w kserokopii
załącznik nr 2 do Umowy, zwanych dalej robotami budowlanymi, realizowanych na podstawie
tej umowy przez Stanisława Chryczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
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Chryczyk Stanisław PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „ESBUD” na rzecz Zamawiającego,
jako inwestora. Wspomniane roboty budowalne realizowane są w oparciu o dokumentację
projektową wskazaną w ust. 1.
3. W ramach świadczonej Usługi Zleceniobiorca zobowiązany jest do pełnienia czynności
określonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 ze zm.). W związku z tymi czynnościami
Zleceniobiorca zobowiązany jest w szczególności do:
1) zapoznania się z dokumentacją projektową dot. robót budowlanych dostępną pod
adresem:

https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi/pzd-modernizacja-polaczenia-

drogowego-pieninskich-parkow-narodowych-etap-ii-1173.html,
2) stwierdzania i weryfikacji w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji
z dokumentacją projektową,
3) udzielania wyjaśnień Zamawiającemu jak i wykonawcy robót budowlanych odnośnie
wszelkich wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej w terminie 5 dni od daty
wystąpienia do Zleceniobiorcy o udzielenie wyjaśnień,
4) uczestnictwa w radach budowy (ilość rad 8-10), a także w odbiorach częściowych i
odbiorze końcowym,
5) uczestniczenia we wszystkich innych czynnościach mających na celu doprowadzenie do
uzyskania

pozwoleń

na

użytkowanie

obiektów

realizowanych

w

ramach

robót

budowlanych,
6) uzgadniania z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,
zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz ich
akceptacji,
7) wykonywania

rysunków

zamiennych

i

opracowań

dodatkowych

na

polecenie

Zamawiającego w taki sposób aby zakres wprowadzonych zmian nie powodował istotnych
zmian zatwierdzonych projektów budowlanych, wymagających uzyskania nowych
pozwoleń na budowę – w terminie każdorazowo uzgodnionym z Zamawiającym,
8) wprowadzania w razie konieczności rozwiązań zamiennych do dokumentacji na wniosek
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
9) zatwierdzania

do

realizacji

dokumentacji

zamiennej

opracowanej

na

wniosek

Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych w terminie 5 dni od daty jej
przekazania do zaopiniowania, w szczególnych przypadkach termin ten może ulec zmianie
na wniosek Zamawiającego (bez zmian istotnych),
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10) dokonywania pisemnej oceny w przedmiocie tego czy zmiana jest wynikiem błędu w
dokumentacji

projektowej

oraz

niezwłocznego

powiadomienia

Zamawiającego

o

stwierdzonym błędzie w dokumentacji,
11) opiniowania

możliwości

wbudowania

wyrobów

budowlanych

równoważnych

pod

względem zgodności z dokumentacją projektową w terminie 5 dni kalendarzowych od
daty jej przekazania do zaopiniowania,
12) kwalifikowania, opiniowania i uzgadniania dokumentacji technicznej opracowanej przez
wykonawcę robót budowlanych w terminie 5 dni kalendarzowych od daty jej przekazania
do zaopiniowania,
13) wydawania

opinii

i

opracowywani

rozwiązań

technicznych

(w

szczególności

opracowywania dodatkowych rysunków),
14) współpracy bieżącej z wykonawcą robót budowlanych przy poszczególnych etapach
realizacji robót branżowych celem niedopuszczenia do przerw w robotach,
15) doradzania w innych sprawach dotyczących przedmiotu Umowy.
4. Jednocześnie w okresie od odebrania robót budowalnych od ich wykonawcy do uzyskania
pozwolenia na użytkowanie obiektów zrealizowanych w wyniku tych robót Zleceniobiorca
zobowiązany jest do dokonania uzupełniania lub zmian w dokumentacji dot. zrealizowanych
robót na wniosek organu właściwego w sprawie udzielenia pozwoleń na użytkowanie
obiektów zrealizowanych w wyniku wspomnianych robót.
Termin realizacji
§ 2.
1. Termin wykonania Usługi: od dnia zawarcia Umowy do dnia 10 września 2020 r.,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Umowa została na okres do uzyskania pozwoleń na użytkowanie obiektów zrealizowanych w
ramach robót budowalnych objętych umową wskazaną w § 1 ust. 2, w tym na czas związany
z realizacją i końcowym odbiorem robót budowlanych, przy czym zgodnie z umową
wskazaną w § 1 ust. 2 planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych ma
nastąpić do dnia 10 września 2020 roku, a ich końcowy odbiór planowany jest w terminie
10 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu) od daty
zakończenia terminu realizacji robót.
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Wynagrodzenie i warunki płatności
§ 3.
1. Zleceniobiorca z tytułu świadczenia Usługi otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości
___________ złotych brutto (słownie złotych: ________________).
2. Strony ustalają, iż zapłata wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy nastąpi w oparciu o jedną
wystawioną przez Zleceniobiorcę fakturę tj. fakturę końcową. Faktura ta wystawiona zostanie
przez Zleceniobiorcę po uzyskaniu pozwoleń na użytkowanie obiektów zrealizowanych
w ramach robót, objętych umową wskazaną w § 1 ust. 2 Umowy, i opiewać będzie na kwotę
wskazaną w ust. 1.
3. Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 2, będzie pisemne potwierdzenie
prawidłowego świadczenia Usługi podpisane przez osobę reprezentującą Zamawiającego
w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-organizacyjnych oraz koordynującą pracę
Zleceniobiorcy z ramienia Zamawiającego, o której mowa w § 6, bądź inną wskazaną przez
Zamawiającego.
4. Na wystawionej fakturze Zleceniobiorca zobowiązany jest wskazać jako nabywcę Powiat
Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i numeru NIP oraz jednocześnie zobowiązany jest
wskazać jako odbiorcę Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu wraz z podaniem jego adresu.
5. Należność Zleceniobiorcy oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana – z zastrzeżeniem
procedury wskazanej w zdaniu następnym - na wskazany na fakturze rachunek bankowy
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, pod warunkiem jej
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zapłata należności na rzecz Wykonawcy nastąpi przy
zachowaniu procedury podzielnej płatności VAT obowiązującej u Zamawiającego zgodnie z
regułami przez niego przyjętymi. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie
rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi w wyżej wymienionym terminie.
6. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Zleceniobiorcy, określającej termin
zapłaty odmiennie niż w ust. bezpośrednio wyżej, nie powoduje zmiany terminu zapłaty
faktury określonego jak w ust. bezpośrednio wyżej.
Zobowiązania i oświadczenia Zleceniobiorcy
§ 4.
1. Zleceniobiorca

zobowiązuje

się

świadczyć

Usługę

starannie,

sumiennie

i

fachowo

(z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności), zgodnie z Umową
i załącznikami do niej, warunkami zaproszenia do złożenia oferty dot. postępowania
prowadzonego przez Zamawiającego pod numerem PZD-ZP.263.4.14.2020, zasadami
wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami i przepisami, w tym zgodnie z art. 20 ust.
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1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz chronić interesy
Zamawiającego.
2. Zleceniobiorca może realizować Usługę w części samodzielnie, a także w części bądź
w całości za pośrednictwem osoby trzeciej lub osób trzecich, zwanej lub zwanych dalej
odpowiednio podwykonawcą lub podwykonawcami. Zleceniobiorca odpowiada za działania
i zaniechania podwykonawcy jak za własne, w tym za szkodę będącą wynikiem tych działań
bądź zaniechań. Osoby świadczące Usługę zobowiązane są posiadać przewidziane prawem
uprawnienia pozwalające na świadczenie Usługi, a także zobowiązane są posiadać niezbędną
wiedzę i doświadczenie do świadczenia Usługi w zakresie objętym ich działaniem.
Zleceniobiorca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na warunkach i pod rygorem
określonych Umową uwierzytelnione kserokopie uprawnień, o których mowa w zdaniu
poprzednim, przy czym ich uwierzytelnienia może dokonać Zleceniobiorca lub osoba, na
którą wystawione zostały uprawnienia. Zleceniobiorca oświadcza, że wszystkie osoby, które
realizować będą Usługę, dysponują stosownymi uprawnieniami, niezbędną wiedzą i
doświadczeniem do świadczenia Usługi w zakresie objętym ich działaniem.
3. Zleceniobiorca najpóźniej w terminie 4 dni od zawarcia Umowy z Zamawiającym przedstawi
Zamawiającemu na piśmie listę osób, które będą świadczyć Usługę, a także wskaże na
piśmie – w przypadku, gdy usługę będą świadczyć co najmniej dwie osoby – osobę
koordynującą pracę wspomnianych osób, zwaną dalej Koordynatorem, będącą osobą
upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w zakresie związanym ze świadczeniem Usługi.
W przypadku każdej osoby, która wskazana została przez Zleceniobiorcę jako realizująca
Usługę na wspomnianej liście, Zleceniobiorca zobowiązany jest wskazać na przedłożonej
liście zakres Usługi powierzonej do realizacji danej osobie. Do składanej listy Zleceniobiorca
zobowiązany

jest

dołączyć

jako

załączniki

uwierzytelnione

kserokopie

uprawnień,

wskazanych w ust. 2. W przypadku braku przedłożenia uwierzytelnionych kopii stosownych
uprawnień, zgłoszenie przez Zleceniobiorcę osoby, mającej świadczyć Usługę w zakresie
wskazanym na liście, uważa się za nieskuteczne. W przypadku bezskuteczności zgłoszenia,
osoba zgłaszana nie może świadczyć Usługi. Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania
wykonywania Usługi przez osobę niezgłoszoną Zamawiającemu do świadczenia Usługi, jak i
przez osobę, co do której zachodzi bezskuteczność zgłoszenia.
4. Strony dopuszczają możliwość dokonywania przez Zleceniobiorcę zmian przedmiotowych
i podmiotowych w zakresie wskazanym na liście, o której mowa w ust. 3. Zmiany takie winny
być zgłaszane Zamawiającemu na piśmie. Przy zgłoszeniu zmian stosuje się odpowiednio
uregulowania zawarte w ust. 3.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja
POWIAT NOWOTARSKI- Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 266 28 88, fax. (018) 266 28 88, e-mail: pzd@nowotarski.pl
www.pzd.nowotarski.pl
NIP 735-21-77-451
REGON 491931399

Strona 5 z 10

Załącznik nr 2 do zaproszenia znak: PZD-ZP.263.4.14.2020
§ 5.
1. Zleceniobiorcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego wydawać wykonawcy robót
budowlanych poleceń wykonywania jakichkolwiek robót, w tym robót dodatkowych jak i robót
zamiennych.
2. Zleceniobiorcy

nie

wolno

wykorzystywać

we

własnym

interesie

praw

oraz

rzeczy

Zamawiającego.
3. Zleceniobiorca jest zobowiązany wobec Zamawiającego do bycia dostępnym pod nr tel.:
_____________.
4. Koordynator, o ile został ustanowiony, jest zobowiązany wobec Zamawiającego do bycia
dostępnym pod nr tel.: _______, w godz. od 7:30 do 15:30.
Nadzór nad realizacją Usługi
§ 6.
Nadzór nad realizacją Umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie _____ lub inna
osoba wskazana na piśmie bądź za pomocą poczty elektronicznej przez Zamawiającego.

Postanowienia dot. przeniesienia praw autorskich
§ 7.
1. Zleceniobiorca oświadcza, że wszelka dokumentacja projektowa, projekty zamienne oraz
inne rysunki i opracowania powstałe w toku wykonywania Umowy nie będą naruszać praw
osób trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń
Zleceniobiorca zobowiązuje się do poniesienia pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej z
tego tytułu.
2. W ramach wynagrodzenia z tytułu zrealizowania Usługi Zleceniobiorca przenosi na
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwanej dalej ustawą
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w toku wykonywania Umowy
w szczególności takich jak: dokumentacja projektowa, projekty zamienne, wszelkie rysunki
i opracowania, mapy, wykresy, obliczenia i inne dokumenty, zwanych dalej utworami oraz
zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego praw zależnych tj. zezwala Zamawiającemu
na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów.
3. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 2, następuje w zakresie
wszystkich pól eksploatacji wymienionych w ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, a w szczególności w zakresie:
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1) wykorzystywania utworów przez Zamawiającego oraz osoby trzecie w celach związanych
z realizacją zadań Zamawiającego (w szczególności w celu wykonywania i korzystania z
obiektów będących przedmiotem utworów),
2) utrwalania i zwielokrotniania utworów wszelkimi znanymi technikami w tym technikami
cyfrowymi i drukarskimi i na wszelkich rodzajach nośników,
3) wprowadzania utworów do obrotu,
4) wprowadzania

utworów

do

pamięci

komputera

na

dowolnej

liczbie

stanowisk

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu,
5) wprowadzania zmian (w tym min.: aktualizacji, adaptacji, przeróbek) utworów oraz
wykorzystywania utworów do wykonywania nowych opracowań,
6) tłumaczenia utworów,
7) publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
4. W ramach wynagrodzenia z tytułu wykonanej Usługi:
1) Zleceniobiorca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych
do utworów (w tym m.in. do wprowadzania zmian i sprawowania nadzoru autorskiego
przez inny podmiot) oraz ich opracowań i dalszych opracowań i w przypadku
wykonywania tych praw przez Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnione,
zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich,
2) równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów, Zamawiający
nabywa własność wszystkich egzemplarzy (nośników), na których zostały one utrwalone,
3) Zamawiającemu przysługuje prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających
z Umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają z niniejszego
paragrafu oraz udzielania dalszych upoważnień w sprawach, w których Zamawiający
został upoważniony przez Wykonawcę na podstawie niniejszego paragrafu.
5. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw osób trzecich, a utwory przekaże
Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń.
6. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w niniejszym paragrafie następuje z
chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarzy poszczególnych utworów (dokumentacji)
związanych ze świadczoną Usługą oraz bez ograniczeń co do terytorium, czasu i liczby
egzemplarzy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja
POWIAT NOWOTARSKI- Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 266 28 88, fax. (018) 266 28 88, e-mail: pzd@nowotarski.pl
www.pzd.nowotarski.pl
NIP 735-21-77-451
REGON 491931399

Strona 7 z 10

Załącznik nr 2 do zaproszenia znak: PZD-ZP.263.4.14.2020
§ 8.
Zleceniobiorca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami
dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń.
Odstąpienie od Umowy
§ 9.
1. 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 istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Zleceniobiorca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Wykonawcy nie przysługuje
odszkodowanie w sytuacji odstąpienia od Umowy, wskazanej w niniejszym paragrafie.
§ 10.
1. W przypadku nienależytego świadczenia Usługi Zamawiający wezwie Zleceniobiorcę do
zaprzestania jej wadliwego świadczenia.
2. W przypadku niewywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się przez Zleceniobiorcę
z jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z Umowy z przyczyny, za którą Zleceniobiorca
ponosi odpowiedzialność, a w szczególności w przypadku zawinionego nierealizowania przez
Zleceniobiorcę lub jego podwykonawcę, a także wadliwego realizowania przez Zleceniobiorcę
lub jego podwykonawcę, któregoś z obowiązków objętych Usługą, Zamawiający może
odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 45 dni od daty powzięcia
wiadomości o zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę odstąpienia. W razie odstąpienia
od Umowy w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający jest zwolniony
od zwrotów kosztów, które zostały poniesione przez Zleceniobiorcę w związku z realizacją
Umowy.
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
Kary umowne
§ 11.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Zleceniobiorcy następujących kar
umownych:
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1)

kary w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, jeżeli
Zamawiający odstąpi od Umowy z którejś z przyczyn wskazanych w § 10 ust. 2,

2)

kary w wysokości 500,- złotych za każdy przypadek zawinionego nierealizowania lub
wadliwego

realizowania

przez

Zleceniobiorcę

bądź

jego

podwykonawcę

któregoś

z obowiązków objętych Umową, w tym Usługą – z wyłączeniem naruszeń wskazanych
poniżej w pkt 3),
3)

kary w wysokości 100,- złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu
któregokolwiek z obowiązków wskazanych w § 1 ust. 3 pkt 3, 7, 9, 11, 12).

2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania z wynagrodzenia

Zleceniobiorcy, tak

wymagalnego jak i niewymagalnego, należnych od Zleceniobiorcy kar umownych oraz innych
należności, w tym odszkodowań, wynikających z Umowy. Do dokonania potrącenia
wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego złożone Zleceniobiorcy.
3. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz innych
należności wynikających z Umowy z należnego mu wynagrodzenia.
§ 12.
Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
Cesja wierzytelności
§ 13.
Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią swojej
wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy.
Zmiany Umowy
§ 14.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, jak i aneksów do Umowy, wymagają dla swej
ważności zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Postanowienia końcowe
§ 15.
1.

Strony ustalają, że Zleceniobiorca wszelką pisemną korespondencję do Zamawiającego,
w tym fakturę (faktury), będzie kierował do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu na
adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14. Zamawiający wszelką korespondencję do
Zleceniobiorcy będzie kierował na adres: ______________________________.
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2.

Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej
Strony o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowiązkowi
przez Stronę, pismo wysłane pod dotychczasowy adres tej Strony uważa się za skutecznie
doręczone, chyba że nowy adres Strony, która dokonała zmiany adresu, jest znany drugiej
Stronie.
§ 16.

Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do Zamawiającego
realizowane będą ze strony Zmawiającego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.
§ 17.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, jak i aneksów do Umowy, wymagają dla swej
ważności zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Integralną część Umowy stanowią dokumenty wskazane jako załączniki.
§ 18.
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie.
W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd ze
względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 19.
W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy
prawa budowlanego.
§ 20.
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. dla
Zamawiającego a jeden dla Zleceniobiorcy.
Załączniki:
Nr 1 - oferta Zleceniobiorcy,
Nr 2 - kserokopia umowy PZD-ZP.262.22.2019 zawartej z wykonawcą robót budowlanych.

Zamawiający:

Zleceniobiorca:

* W przypadku udzielenia zamówienia osobie fizycznej, która przy jego realizacji nie będzie zatrudniała
pracowników czy podwykonawców, Umowa uzupełniona zostanie o zapisy wymagane przepisami ustawy o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
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