
             Zawady, dnia 30.10.2019 r.

Znak sprawy: ZP.271.II.16.2019

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoó wienó  publicznych dla zadania pn. 

Wykonanie projektu budowlanego branży drogowej dla  zadania pn. Rozbudowa i przebudowa

ulicy Piwnej, Krętej i Jasnej w miejscowości Zawady. 

I. Zamawiający: 

Gmina Popoó w 

Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popoó w

strona internetowa:  www.gminapopow.pl

tel/fax: (34) 31 77 067

mail: zamowienia@gminapopow.pl

II.  Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zamoó wienie  obejmuje  wykonanie   projektu  budowlano  –  wykonawczego  na  rozbudowę  i
przebudowę ulicy Piwnej, Krętej i Jasnej w miejscowosóci Zawady. 

2.Przedmiotem zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71320000-7 

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji projektu 

i  w jego okolicy,  w celu dokonania oceny dokumentów i  informacji  przekazanych w ramach

niniejszego  postępowania  przez  Zamawiającego,  przed  wykonaniem  wyceny  dokumentacji

projektowej.

4.  Inwestor  zamierza ubiegać się  o  dofinansowanie na realizację  przedmiotowej  inwestycji  

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, dlatego też Wykonawca podczas prac projektowych

powinien uwzględnić warunki w/w programu.

5. Zamawiający posiada koncepcję na ul. Piwną z dojazdem  do rzeki.

6. Dokumentacja swoim zakresem będzie obejmowała przyjęcie rozwiązanó  w zakresie :

a) przebudowy istniejących  nawierzchni ( podbudowa, nawierzchnia bitumiczna);

b) przebudowę istniejących chodnikoó w;

c) budowę nowych nawierzchni, chodnikoó w;

d) odwodnienie pasa drogowego projektowanych droó g;

e) uzupełnienie osówietlenia ulicznego;

f) wykonanie zjazdoó w do posesji.

http://www.gminapopow.pl/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-inzynieryjne-w-zakresie-projektowania-8137


7.Przedmiot  zamoó wienia  nalezży  wykonacó  zgodnie  z  zasadami  wspoó łczesnej  wiedzy  technicznej,
normami oraz obowiązującymi przepisami.

8.Przedmiot  zamoó wienia  obejmuje  wykonanie  kompleksowej  dokumentacji  projektowej  wraz  z
uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy i przebudowy ul.
Piwnej  oraz  pozwolenia  na  budowę  dla  przebudowy  ul.  Krętej  i  Jasnej  wydanej   przez  Wydział
Architektury, Budownictwa i Urbanistyki  Starostwa Powiatowego w Kłobucku  tj: 

a. Projekt budowlano-wykonawczy (5 egz.) :

- opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegoó łowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r.
poz. 1935) oraz w zakresie okresólonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesónia
2004r. w sprawie szczegoó łowego zakresy i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboó t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzżytkowego (Dz. U. z 2013r.
poz. 1129)

b. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboó t budowlanych (2 egz.).

c. Przedmiar roboó t (2 egz.).

d. Kosztorys inwestorski (2 egz.).

- opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okresólenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoó w
prac projektowych oraz planowanych kosztoó w roboó t budowlanych (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

e.  Projekt organizacji  ruchu na czas wykonania roboó t,  zatwierdzony przez Starostę Kłobuckiego (4
egz.).

f.  Osówiadczenie Wykonawcy o kompletnosóci  dokumentacji projektowej i sporządzeniu jej zgodnie z
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

g. Informację dotyczącą bezpieczenó stwa i ochrony zdrowia.

9.Dokumentację  nalezży  opracowacó  na  mapach  do  celoó w  projektowych   obejmującej  cały  teren
inwestycji  - pozyskanych we własnym zakresie i na własny koszt.

10.  Wszystkie  egzemplarze  projektu  muszą  bycó  opatrzone  podpisami  i  zasówiadczeniami,  ktoó re
wymaga Prawo budowlane.

11. Komplet dokumentacji w wersji elektronicznej edytowalnej: opracowany w programie Microsoft
Word, Norma w formacie .ath, oraz nieedytowalnej: PDF (kompletna dokumentacja z uzgodnieniami) i
całosócó dołączona do dokumentacji projektowej na płcie CD lub DVD (1 egz.).

12.  Forma pisemna musi bycó tozż sama z wersją elektroniczną.

13. Wykonawca zobowiązany jest do regularnego konsultowania z Zamawiającym wszystkich istotnych
rozwiązanó  projektowych.

14. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu z wnioskami o
uzyskanie  niezbędnych  decyzji,  pozwolenó ,  zezwolenó  i  opinii  po  wczesóniejszym  wystąpieniu
Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, WARUNKI GWARANCJI

Termin wykonania przedmiotu zamoó wienia: 30 lipiec 2020 



Za ostateczny odbioó r przedmiotu zamoó wienia uznaje się odbioó r kompletnej dokumentacji projektowej
wraz z ostateczną decyzją  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę. 

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY

Wykonawca wystawi fakturę VAT, po podpisaniu przez obydwie Strony protokołu odbioru konó cowego
(bez uwag) . Zamawiający dokona płatnosóci za wykonanie przedmiotu umowy przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o zaoferowaną przez Wykonawcoó w cenę.
Nalezży podacó  cenę netto, VAT oraz cenę brutto. W przypadku dwoó ch lub więcej ofert z tą samą ceną
Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcami.

VI. OPIS SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Składana oferta winna obejmowacó cały zakres rzeczowy zadania. 
2. Zamawiający nie dopuszcza mozż liwosóci składania oferty wariantowej. 

Oferta winna:

• bycó  złozżona z osówiadczeniem o dysponowaniu osobami uprawnionymi do projektowania w
specjalnosóci drogowej lub kserokopią uprawnienó  potwierdzoną za zgodnosócó z oryginałem, 

• bycó opatrzona pieczęcią firmową, 
• posiadacó datę sporządzenia, 
• zawieracó adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
• bycó  czytelnie podpisana przez Wykonawcę, osobę upowazżnioną lub pełnomocnika, (do oferty

nalezży załączycó stosowne pełnomocnictwo). 

 Oferty nalezży składacó  na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma
wraz z  kalkulacją  cenową w terminie  do 07.11.2019 r.  do  godz.  15:00 pisemnie,  faxem  lub drogą
mailową na adres: Urząd  Gminy Popoó w ul. Częstochowska 6, 42-110 Zawady;   tel/fax: (34) 317 70 67;
mail: zamowienia@gminapopow.pl

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Jednostka Projektowania zobowiązana jest do:

• dysponowania  min.  1  osobą  posiadającą  uprawnienia  do  projektowania  w  specjalnosóci
drogowej, 

• wykonania  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  stanowiącej  przedmiot  zamoó wienia
zgodnie  z  zasadami  wspoó łczesnej  wiedzy  technicznej  oraz  obowiązującymi  przepisami  i
normami technicznymi; 

• udzielania, na wezwanie Zamawiającego, wyjasónienó  dotyczących dokumentacji  projektowej i
zawartej w niej rozwiązanó  projektowych; 

    •  niezwłocznego,  po  otrzymaniu  wezwania  od  Zamawiającego,  przyjazdu  na  miejsce  roboó t,
realizowanych  w  oparciu  o  wykonaną  dokumentację  projektową  oraz  dokonania  i  przekazania
Zamawiającemu,  w  wyznaczonym  terminie,  poprawek  wynikających  w  związku  z  niezgodnosócią
opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub zawinionymi błędami.

mailto:zamowienia@gminapopow.pl


Osobą  upowazżniona  do  kontaktoó w  w  sprawie  omawianego   przedmiotu  zamoó wienia  jest  Monika
Kowalczyk tel. 34 317 70 67; m.kowalczyk@gminapopow.pl

 Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art.  13 ust.  1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie
ochrony osoó b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogoó lne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, zże: 
-  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Popoów, Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popoów, tel. (34) 317 70 67;
-  inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Popoów jest Woó jt Gminy Popoów, e-mail: ug@gminapopow.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem   o udzielenie zamówienia
publicznego;
 Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawionym do przeprowadzenia w Gminie Popów  czynności kontrolnych
oraz audytowych; 
-w  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób  zautomatyzowany,  stosowanie  do  art.  22  RODO;
- posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

− nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

−
Zostałem poinformowany o danych zawartych w klauzuli  informacyjnej  dotyczącej  przetwarzania  danych osobowych na  podstawie  obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, opublikowana w
Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm) w związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

Załączniki:

1. formularz zapytania ofertowego

2. projekt umowy

http://bip.malkiniagorna.pl/public/get_file.php?id=264034
http://bip.malkiniagorna.pl/public/get_file.php?id=264035
http://bip.malkiniagorna.pl/public/get_file.php?id=264035
http://bip.malkiniagorna.pl/public/get_file.php?id=264035
http://bip.malkiniagorna.pl/public/get_file.php?id=264035
http://bip.malkiniagorna.pl/public/get_file.php?id=264035
mailto:ug@gminapopow.pl
mailto:m.kowalczyk@gminapopow.pl


Formularz ofertowy

dla zadania pn. 

Wykonanie projektu budowlanego branży drogowej dla  zadania pn. Rozbudowa i przebudowa

ulicy Piwnej, Krętej i Jasnej w miejscowości Zawady. 

I. Zamawiający: 

Nazwa i adres wykonawcy 

………………………………………………

……………………………………………...

W nawiązaniu do zapytania ofertowego pn. Wykonanie projektu budowlanego branży drogowej

dla  zadania pn. Rozbudowa i przebudowa ulicy Piwnej, Krętej i Jasnej w miejscowości Zawady.

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za :

cenę netto……………………………………………………………………………...zł

podatek VAT …………………………………………………………......................zł

cenę brutto …………………………………………………………….....................zł

słownie brutto............................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Osówiadczam, zże zapoznałem się z opisem przedmiotu zamoó wienia i nie wnoszę do niego zastrzezżenó .

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną częsócó oferty są:

1................................................................................................................................................................................................

2..............................................................................................................................................................................................

3..............................................................................................................................................................................................

………………………………dnia………..

                                                                                                                        

                                          ………………………………………..

                                                                                                                 podpis osoby upowazżnionej

                                                                                                                                



Umowa (projekt)

Zawarta  w  dniu  ……………..  pomiędzy  Gminą  Popoó w   z  siedzibą  Zawady,  ul.  Częstochowska  6,  

42-110 Zawady   reprezentowaną przez: 

Jana Kowalika – Woó jta Gminy

przy kontrasygnacie  Pawła Hanusa – Skarbnika Gminy

zwaną dalej „Zamawiającym”

a ……………………………………………………………………………..

zwaną dalej w treści Umowy "Wykonawcą"

a 

…………………………….., reprezentowanym przez ………………………………………….. została zawarta umowa o

następującej tresóci: 

§1

1.  Na  podstawie  art.  4  pkt  8  ustawy  Prawo  zamoó wienó  publicznych,  zamawiający  powierza,  

a  Wykonawca  przyjmuje na siebie obowiązek wykonania projektu budowlano-wykonawczego  branzży

drogowej  na  zadanie  pn.  Wykonanie  projektu  budowlanego  branzży  drogowej  dla   zadania  pn.

Rozbudowa i przebudowa ulicy Piwnej, Krętej i Jasnej w miejscowosóci Zawady. 

WYKONAWCA  osówiadcza,  zże  przedmiot  umowy  zostanie  wykonany  zgodnie  z    obowiązującymi

przepisami  prawa,  normami  technicznymi  i  wymaganiami  Zamawiającego  oraz  uzyska  wszelkie

materiały wyjsóciowe do projektowania.

§2 

1. Na przedmiot umowy składa się:

a) przeprowadzenie wizji lokalnej  w terenie;

b) uzyskanie  w imieniu Zamawiającego wszelkich potrzebnych uzgodnienó  i  decyzji   w tym

ZRID,

c) wykonanie  dokumentacji  projektowej  w 5 egz.  +  wersja  elektroniczna  w formacie  pliku

„.pdf”,  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  wrzesónia  2004r.  

w  sprawie  szczegoó łowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru roboó t budowlanych;

d) opracowanie  przedmiaroó w  roboó t  (szczegoó łowych)  2  egz.  +  wersja  elektroniczna  

w  formacje  pliku  „.pdf”  –  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  



2 wrzesónia  2004r.  w sprawie szczegoó łowego zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboó t budowlanych;

e) opracowanie kosztorysu inwestorskiego – 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku

„.pdf”  –  w  oparciu  o  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004r.  

w sprawie okresólenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztoó w prac projektowych oraz planowanych kosztoó w roboó t budowlanych;

f) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboó t (STWiOR) 1 egz. + wersja

elektroniczna w formacie pliku „pdf” - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia  2  wrzesónia  2004r.  w  sprawie  szczegoó łowego  zakresu  i  formy  dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboó t budowlanych;

g) Pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta nad wykonaniem roboó t  bez dodatkowej

zapłaty;

2. Wykonawca winien przyjącó oszczędne rozwiązania techniczne, dające optymalne warunki realizacji

inwestycji i eksploatacji.

3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wyjasónienó  i odpowiedzi dotyczących objętej niniejszym

zamoó wieniem dokumentacji projektowej, w przeciągu dwoó ch dni roboczych od dnia przesłania pytania

przez Zamawiającego.

§3

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczycó dokumentację projektową w zakresie wymienionym w §1 i

§2 umowy w terminie do dnia  30.07.2020 roku.

2. Dokumentacja projektowa, stanowiąca umoó wiony przedmiot odbioru, powinna bycó  zaopatrzona w

wykaz opracowanó  oraz pisemne osówiadczenie Wykonawcy, zże:

a) Została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami, i zże zostaje

przekazana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoó remu ma słuzżycó,

b) Osówiadczenie, o ktoó rym mowa wyzżej, stanowi integralną czesócó przedmiotu odbioru.

3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca nieodpłatnie przenosi na Zamawiającego autorskie prawa

majątkowe wraz z prawami pokrewnymi do dokumentacji, o ktoó rej mowa w §1, na wszystkich polach

eksploatacji,  o  ktoó rych  mowa  w  art.  50  ustawy  z  4  lutego  1994r.  o  prawie  autorskim  i  prawach

pokrewnych.

4.  Wykonanie  przedmiotu  umowy  zostanie  potwierdzone  spisaniem  protokołu  przekazania

dokumentacji, o ktoó rej mowa w §2 ust. 1 pkt b – i. Protokoó ł winien bycó  podpisany przez Wykonawcę i

osobę reprezentującą Zamawiającego. 

5.  W  razie  stwierdzenia  nieprawidłowosóci,  Zamawiający  wyznaczy  termin  Wykonawcy  na  ich

usunięcie.  Po  upływie  terminu Zamawiający  ma prawo usunącó  wady na koszt  wykonawcy ,  na  co

Wykonawca wyrazża zgodę. Ponowne odebranie przedmiotu umowy następuje zgodnie z § 3 ust. 4, 5



§4

1.  Wynagrodzenie  umowne  Wykonawcy  wynosi  brutto:  ………………….słownie:  …………………..,  netto

………………………… słownie: ……………………. Podatek VAT …… % w kwocie ………………...

2.  Wynagrodzenie,  o  ktoó rym  mowa  w  ust.  1  obejmuje  wszelkie  koszty  związane  z  realizacją

przedmiotu umowy, w tym roó wniezż  za pełnienie nadzoru autorskiego.

3.  Podstawą  rozliczenia  za  wykonany  przedmiot  umowy  stanowicó  będzie  faktura  dotyczący

opracowania  i  dostarczania  kompletnej,  zaakceptowanej  przez  Zamawiającego,  dokumentacji

projektowej.

4.  Faktura  wystawiony będzie w walucie polskiej  i  w takiej  tezż  walucie będzie realizowana przez

Zamawiającego płatnosócó.

5.  Zamawiający zobowiązuje się uregulowacó  nalezżnosócó  w ciągu 30 dni  od dnia otrzymania faktury

wraz z protokołem przekazania dokumentacji, o ktoó rym mowa w §3 ust.4.

6. Za dzienó  zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzienó  obciązżenia rachunku Zamawiającego.

§5

Wykonawca nie mozże,  bez zgody Zamawiającego, przeniesócó  na osobę trzecią swoich wierzytelnosóci

wynikających z przedmiotowej umowy.

§6

1. Strony ustalają następujące kary umowne:

a) nieterminowe  przekazanie przedmiotu umowy – w wysokosóci 0,3% wynagrodzenia brutto za

kazżdy dzienó  opoó zónienia  okresólonego w §4 ust. 1,

b) opoó zónienie w usunięciu wad przedmiotu umowy – w wysokosóci 0,3% wynagrodzenia brutto

okresólonego w §4 ust. 1 wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

c) odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  niezalezżnych  od  Wykonawcy  –  w  wysokosóci  10%

wynagrodzenia umownego okresólonego w §4 ust. 1.

1. Wykonawca wyrazża zgodę na potracenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

2.  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  odsetki  w  przypadku  zwłoki  w  płatnosóci  Wynagrodzenia  w

wysokosóci 2% w stosunku rocznym wynagrodzenia umownego netto.

                                                                             §7 

1.  W razie  zaistnienia  istotnej  zmiany okolicznosóci  powodującej,  zże  wykonanie  umowy nie  lezży  w

interesie publicznym, czego nie mozżna było przewidziecó w chwili zawarcia umowy, 

2. Zamawiający mozże odstąpicó od umowy w terminie 14  dni od powzięcia wiadomosóci o tych 

okolicznosóciach.  W tym przypadku Wykonawca mozże  zżądacó  wyłącznie  wynagrodzenia  nalezżnego z

tytułu wykonania częsóci umowy.



3. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

          przypadkach:

a) w przypadku ogłoszenia upadłosóci lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

b) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku firmy Wykonawcy,

c) jezżeli wykonawca nie rozpoczął roboó t bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje 

        ich  pomimo wezwania Zamawiającego albo przerwał realizację roboó t i przerwa ta trwa 

        dłuzżej nizż  7 dni,

4. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z wymienionych wyzżej powodoó w,

     uwazża  się, zże odstąpienie to nastąpiło z winy Wykonawcy

5. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

a) Jezżeli Zamawiający nie wywiązże się z zobowiązanó  okresólonych w § 3 niniejszej umowy,

b) Jezżeli Zamawiający odmawia podania uzasadnionej przyczyny odbioru roboó t lub

         podpisania protokołu odbioru konó cowego.

6. W razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z wymienionych wyzżej powodoó w, uwazża się, 

    zże odstąpienie nastąpiło z winy Zamawiającego.

7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpicó w formie pisemnej pod rygorem niewazżnosóci i

    powinno zawieracó uzasadnienie.

§8

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach Kodeksu Cywilnego.

§9

Zmiana  postanowienó  zawartej  umowy  mozże  nastąpicó  wyłącznie  za  zgodą  obu  stron,  wyrazżona  w

formie pisemnej pod rygorem niewazżnosóci.

§10

1.  W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  będą  miały  zastosowanie:  ustawa  Prawo

budowlane, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kodeks Cywilny.

2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciom sądoó w powszechnych

własóciwych dla siedziby Zamawiającego.

§11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla

Projektanta.

     ZAMAWIAJĄCY                                                                  WYKONAWCA


