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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 

Nr CRU/13/………………..  
zawarta w dniu ............................... w Szczecinie pomiędzy: 
 
Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, 
w imieniu, której działa: 
Bogdan Jaroszewicz – Zastępca Prezydenta Miasta 
Paweł Sikorski – Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich 
zwaną dalej w treści umowy  „Zamawiającym”  
a 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą” 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 
oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego  na  „Wykonanie  prac rozbiórkowych na działce nr 10 
obręb 4047 przy ulicy Batalionów Chłopskich 61 w Szczecinie w ramach zadania  „Budowa 
Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 – tekst jednolity ze zmianami).  
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.:    

 „Wykonanie  prac rozbiórkowych na działce nr 10 obręb 4047 przy ulicy Batalionów 
Chłopskich 61 w Szczecinie w ramach zadania „Budowa Szczecińskiego Szybkiego 
Tramwaju” 

2. Zamawiający będzie realizował przedmiot umowy na podstawie decyzji Prezydenta 
Miasta Szczecin nr 13/2011 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dnia 
29.12.2011 r.. 

3. Zakres robót obejmuje: Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce 
i ustawieniu nowego ogrodzenia oraz rozbiórce dwóch budynków gospodarczych 
połoŜonych na działce nr 10 obr. 4047. 

4. Zakres zamówienia został określony szczegółowo w dokumentacji projektowej 
i obejmuje:  
1) Roboty przygotowawcze  
2) Rozbiórkę budynku nr 2- gospodarczego jednokondygnacyjnego,  
3) Rozbiórkę budynku nr 3-gospodarczego częściowo dwukondygnacyjnego, 

niepodpiwniczonego, wraz ze zdemontowaniem wszystkich instalacji obsługujących 
budynek. 

4) Ogrodzenie: 
a) od strony granicy z posesją nr 61a - rozebrać  istniejące ogrodzenie, oraz ustawić 

nowe wzdłuŜ granicy  geodezyjnej między działkami 10 a 11 obr. 4047, zgodnie z 
załączoną dokumentacją projektową 
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b) od strony ulicy Jaśminowej (przy granicy z dz. 9 i 5/3 obr. 4047)- pozostawić 
c) teren wewnętrzny na działce nr 10 obr 4047 – rozebrać zgodnie z załączoną 

dokumentacją 
5) Wywiezienie materiału z rozbiórki z odzyskiem cegły z wywozem na depozyt miejski 

oraz z wywozem  pozostałego materiału , gruzu (utylizacją). 
6) Zasypanie wykopów po rozebraniu fundamentów gruntem mineralnym bez 

zanieczyszczeń. 
7) Uporządkowanie, oczyszczenie i wyrównanie terenu po zakończeniu robót. 
8) Wycinka drzew i krzewów połoŜonych na działce nr 10 obr. 4047 zgodnie z załączoną 

dokumentacją projektową. 
9) Zabezpieczenie placu budowy.  

5. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące opracowania wraz 
z dokonaniem koniecznych uzgodnień 
1) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
2) Program gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. – o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).  
3) Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy w zakresie niezbędnym dla 

prowadzenia robót objętych kontraktem wraz  z niezbędnymi uzgodnieniami 
i decyzjami w przypadku konieczności zaktualizowania lub dostosowania do stanu 
faktycznego np. skoordynowania z innymi inwestycjami, które będą realizowane 
w rejonie przedsięwzięcia.  

4) Rysunki powykonawcze sporządzane na bieŜąco w miarę postępu robót. 
5) Dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robót, 

w szczególności dla robót zanikających (w tym budynków podlegających rozbiórce, 
fundamentów itp.) 

6) Dokumentację Powykonawczą w wersji papierowej sporządzoną w 3 egzemplarzach, 
zawierającą w szczególności: 
a)  Dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku 

wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, zgodnie 
z art. 57 ust 1 i 2 ustawy Prawo budowlane.  

b) Protokoły z prób, sprawdzeń, pomiarów i badań, 
c) Protokoły odbioru, 
d) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku 

dokumentacją geodezyjno - kartograficzną (mapa zasadnicza obejmująca cały 
zakres robót  oraz  zmianami /aktualizacją uŜytków gruntowych i ewentualnymi 
zmianami w zakresie własności gruntów , skala mapy  1:500 w kolorach, w 6 
egz.).   

e) Dokumentacja geodezyjna winna być wykonana zgodnie z Warunkami 
Technicznymi ZałoŜenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu łącznie 
z załoŜeniem numerycznej mapy zasadniczej na terenie Miasta Szczecina, pismo 
Geodety Miasta Szczecina, znak BGM/II/ES/6631/1/11 z dnia 19.04.2011 r. 

f) Stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, receptury, 
świadectwa, jakości i inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowania 
materiałów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

g) Dokumentację powykonawczą jak w pkt 6) sporządzoną w wersji elektronicznej 
na płytach CD – 2 egz. Zgodnie z wymogami Zarządu Dróg i Transportu 
Miejskiego w Szczecinie, określonymi w piśmie, znak IU.ZR.7040.150.07  z dnia 
16.07.2007 r. dokumentacja powinna być zapisana w formatach obsługiwanych 
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przez programy Microsoft Office, Acrobat Reader, AutoCAD, przy zachowaniu 
zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach jak przy wykonaniu 
projektu wykonawczego tj. pliki tekstowe - docx, rtf, txt; pliki obliczeniowe -xlsx, 
rysunki techniczne – dwg, dxf; obrazy bmp, jpg (w rozdzielczości 400-600 dpi). 
Pliki nie powinny mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem.   

7) Wykonawca sporządzi wykaz ilości i wartości robot zrealizowanych w ramach 
Umowy (zarówno w wersji elektronicznej, jak i drukowanej) dla zakończonych 
Elementów Rozliczeniowych, w uzgodnieniu z InŜynierem Kontraktu Wykaz naleŜy 
sporządzić w rozbiciu wymaganym dla celów ewidencji środków trwałych, m. 
innymi:, ZDiTM, gestorów sieci przebudowywanych i budowanych w ramach 
Kontraktu.  

6. Zakres robót do wykonania został szczegółowo określony w dokumentacji projektowej:  
1) „Projekt Budowlany dla Budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od 

Basenu Górniczego do osiedla Kijewo- Etap 1bPrzebudowa ulicy Batalionów 
Chłopskich dla potrzeb budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju wraz z 
niezbędnym przełoŜeniem uzbrojenia podziemnego- w zakresie Rozbiórek istniejących 
obiektów kubaturowych i ogrodzeń”  opracowany przez Biuro Projektów 
Budownictwa Komunalnego Spółka Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana 
Uphagena 27, 80-237 Gdańsk 

2) „Dokumentacja dotycząca prac rozbiórkowych na działce nr 10 obręb 4047 przy ul. 
Batalionów Chłopskich 61 w Szczecinie: Etap Ib- Przebudowa ulic Batalionów 
Chłopskich dla potrzeb przebudowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju wraz 
z niezbędnym przełoŜeniem uzbrojenia podziemnego” opracowana przez  Biuro 
Projektów INBUD s.c. z siedzibą przy ul. Leg. Dąbrowskiego 1A, 70-100 Szczecin. 
 

§ 2 
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy …………nr tel. 
…………….. posiadający uprawnienia budowlane nr ………….. wydane w dniu …………... 
 

§ 3 
1. Koordynatorem z ramienia Zamawiającego  przy realizacji zadania inwestycyjnego, o 

którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, jest    …………..  
2. InŜynierem Kontraktu  przy realizacji robót jest ………………………………………… 

Do dnia podpisania umowy z  InŜynierem Kontraktu , obowiązki InŜyniera Kontraktu  
będzie pełnił Zamawiający. 

 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 
projektową, postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami 
sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami poczynionych uzgodnień. 

2. Wykonawca zapewni kierownictwo budowy, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne 
urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej 
umowy najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy. 

 
§ 5 
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Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z dokumentacją projektową, nie wnosi do niej uwag  
i uznaje ją za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 
 

 
 

§ 6 
1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy moŜe zatrudnić Podwykonawców, 

zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej.  
2. Zawarcie umowy z Podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub umowę  
z Podwykonawcami wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót 
określonych w umowie lub projekcie umowy . 

3. Umowa z Podwykonawcą musi zawierać: 
1) zakres robót powierzony Podwykonawcy, 
2) kwotę  wynagrodzenia za roboty – kwota ta nie moŜe być wyŜsza, niŜ wartość tego 

zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, 
3) termin wykonania zakresu robót powierzonego Podwykonawcy. 

4. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zawieranie umów przez Podwykonawców z dalszym 
Podwykonawcą. 

5. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej i zgody 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest na Ŝądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 
informacji dotyczących Podwykonawców. 

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 
wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

 
II. Prawa i obowiązki stron umowy 

 
§ 7 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SIWZ, do obowiązków 
Zamawiającego naleŜy: 
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy; 

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej wskazanej w §1 ust. 6 wraz z 
decyzją nr 13/2011 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dnia     
29.12.2011 r., o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy i dziennika budowy; 

3) dokonanie odbioru końcowego. 
2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy 

naleŜy: 
1) Protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy. 
2) Zagospodarowanie palcu budowy, utrzymanie zaplecza budowy, ponoszenie kosztów 

zuŜycia mediów przy realizacji zamówienia oraz likwidacja zaplecza i 
uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót. 

3) Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności 
pod względem przeciwpoŜarowym. 

4) Zapewnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony przeciwpoŜarowej, opracowanie 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzględnieniem specyfikacji robót 
rozbiórkowych. 

5) Prowadzenie robót ziemnych  i rozbiórkowych w sposób zabezpieczający istniejące 
uzbrojenie, oraz istniejące obiekty a w szczególności budynek  mieszkalny połoŜony 
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przy ul. Batalionów Chłopskich 61 (wpisany do rejestru zabytków województwa 
zachodniopomorskiego pod nr A-762 decyzją nr Dz-4200/19-4/AR/2010 z dnia 
20.12.2010r.)   

6) Utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie rozbiórki. 
7) Oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Teren budowy nie obejmuje  budynku, o którym mowa 
w pkt 5. 

8) Dokonanie niezbędnego zajęcia dróg i chodników wraz z uzyskaniem zgody na 
zajęcie i poniesieniem kosztów z tytułu zajęcia. 

9) Zapewnienie przejezdności wszystkich dróg w sąsiedztwie budowy. 
10) Usuniecie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych np. zaplecza, po 

zakończeniu robót. 
11) Wyrównanie i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, odtworzenie 

ewentualnych uszkodzonych nawierzchni lub obiektów sąsiadujących. 
12) Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych zgodnie z wymogami Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 

27 kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji 
zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych 
(odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeŜeli z przyczyn 
technologicznych jest on niemoŜliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów do 
unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu 
sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego 
realizowanego zamówienia.  

4. W przypadku materiałów nienadających się do ponownego uŜycia naleŜy uwzględnić 
wywóz do firm zajmujących się przeróbką i utylizacją. 
Koszty z tego tytułu dla Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe są 
włączone w ceny jednostkowe. 

5. Materiały pozyskane z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania stanowią 
własność Gminy Miasto Szczecin reprezentowanej przez Zarząd Dróg i Transportu 
Miejskiego w Szczecinie. Pozyskane materiały powinny być odtransportowane do 
magazynu depozytowego mieszczącego się przy ul. Narzędziowej 37 w Szczecinie. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania „Warunków przyjmowania i wydawania 
materiałów drogowych do depozytu miejskiego w Szczecinie” określonych w piśmie 
znak: ZDiTM-IU/AW/7040/183/05 z dn. 10.08.2005 r. oraz „Procedur pozyskiwania 
materiałów kamiennych i betonowych” określonych w piśmie znak: ZDiTM-
IU/AW/7040/320/04 z dnia 06.08.2004 r. 

 
III. Termin wykonania i odbiór ko ńcowy przedmiotu umowy 

 
§ 8 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy Strony  ustalają w sposób następujący:  
1) wykonanie robót rozbiórkowych – 30 dni  kalendarzowych od dnia podpisania 
niniejszej umowy, 
2) wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym  map geodezyjnych 
powykonawczych w ilości 3 egz. – 60 dni  kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej 
umowy. 
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2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się 
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wpis do dziennika budowy o zakończeniu 
realizacji robót rozbiórkowych i potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru odbioru 
dokumentacji powykonawczej. 

3. Strony postanawiają, Ŝe przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 
4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru 

robót. 
 

 
IV. Wynagrodzenie Wykonawcy 

 
§ 9 

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe ustalone 
na podstawie oferty Wykonawcy w wysokości (wraz z podatkiem VAT) ……………….. 
zł (słownie: ………………………………………………………). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane                      
z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty zajęcia dróg i chodników. 

 
V. Warunki płatno ści 

 
§ 10 

 
1. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę dla Zamawiającego. 
2. Termin płatności faktury wynosi 30 dni kalendarzowych, licząc od daty  przyjęcia  faktury 

przez Zamawiającego. 
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół końcowy 

odbioru robót, stwierdzający wykonanie zakresu robót wskazanego w § 1 ust. 3 i 4 
niniejszej mowy, zgodnie z dokumentacją projektową, o której mowa w § 1 ust. 6 
niniejszej umowy. 

4. Protokół końcowy odbioru robót zostanie podpisany po udokumentowaniu przez 
Wykonawcę sposobu zagospodarowania odpadami i sposobu zagospodarowania materiału 
rozbiórkowego. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy  
wskazany w fakturze. 

6. Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 11 
 

1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o kaŜdej 

zmianie swojej siedziby, konta bankowego, nr NIP, REGON i telefonu. 
3. Zamawiający nie wyraŜa zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę 

trzecią. 
4. Wykonawca wyraŜa zgodę na zapłatę kar umownych oraz koszt zajęcia dróg i chodników 

w drodze potrąceń z przysługującego mu wynagrodzenia. 
 

VI. Rękojmia za wady  
 

§ 12 
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Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
przez 48 miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego 
odbioru robót. 
 

VIII. Ubezpieczenie 
 

§ 13 
1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej wraz z odpowiedzialnością za Podwykonawców za szkody w mieniu lub na 
osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub Podwykonawców w trakcie realizacji zadania, 
powstałe w związku z realizacją zadania określonego w niniejszej umowie przy sumie 
gwarancyjnej nie mniejszej niŜ 5 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 

2. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uwaŜany za spełniony, jeśli Wykonawca 
przedłoŜy polisę odpowiedzialności cywilnej i dowodem opłaty składki zgodnie z 
zakresem wynikającym z niniejszej umowy najpóźniej w dniu przekazania placu budowy. 

3. JeŜeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 1, 2 Zamawiającemu 
przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający 
uprawniony będzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 14 ust.1 pkt 3. 

 
IX. Kary umowne 

 
§ 14 

 
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

1)  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
     umownego brutto  liczone za kaŜdy dzień opóźnienia, 
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 

rękojmi za wady w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot 
umowy za kaŜdy dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

2. W przypadku poniesienia szkody przewyŜszającej karę umowną, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za kaŜdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 
2) za kaŜdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w kaŜdym z tych dni. 

4. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez 
Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji lub w 
okresie rękojmi za wady, Wykonawca wyraŜa zgodę na usunięcie wad lub usterek na 
koszt Wykonawcy. 

 
X. Postanowienia końcowe 

 
§ 15 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
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2. Zamawiający przewiduje moŜliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 
niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na zmianie terminu 
zakończenia przedmiotu umowy. 

3. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy moŜe nastąpić, na wniosek Wykonawcy                 
w następujących przypadkach gdy: 

1) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: gdy nastąpi odkrycie nie 
zinwentaryzowanych obiektów i elementów instalacji podziemnej i będzie to miało 
wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy, 

2) wystąpią szczególne warunki atmosferyczne, uniemoŜliwiające prowadzenie robót 
budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej. 

4. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności,     
o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 – t.j. ze zmianami). 

5. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie. 
6. Integralną część umowy stanowi SIWZ, oferta cenowa Wykonawcy, dokumentacja 

projektowa, o której mowa w § 1 ust. 6.   
7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze 

dla kaŜdej ze stron.  
 
PODPISY I PIECZĘCIE 
W imieniu Zamawiającego:                                                         W imieniu Wykonawcy: 

   


