Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ZDW.N4.362.40.2022
Załącznik nr 3 do ogłoszenia

WZÓR UMOWY
zawarta w dniu ……… pomiędzy:
Województwem Kujawsko – Pomorskim
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
NIP 9561969536
w imieniu którego działa
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
zwanym dalej „Zamawiającym” który reprezentują:
Przemysław Dąbrowski - Dyrektor
przy kontrasygnacie
Justyny Herzberg
- Głównego Księgowego
a
……………………………………………………………………………………………
ul…………………………..
………………………..
NIP ……………………….
REGON ……………….
KRS ……………………..
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje:
……………………………………….
- ……………………………
łącznie zwanymi „Stronami”, a każdy podmiot odrębnie „Stroną”.
Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty Wykonawcy i została zawarta
umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest:
„Poprawa BRD poprzez zakup i montaż wysięgnika wraz z fotoradarowym
wyświetlaczem prędkości w m. Nowy Ciechocinek na DW 266 w km 2+569”.
2. Zakres szczegółowy robót, którego realizacja wynika z niniejszej umowy określają
stanowiące integralną jej część następujące dokumenty:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej „OPZ”), SOR – Opis
techniczny oraz Specyfikacja techniczna,
2) Oferta złożona w dniu …………..,
3) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony
przez Zamawiającego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy,
3. Dokumenty opisujące przedmiot umowy należy traktować jako wzajemnie
wyjaśniające i uzupełniające się. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w ww.
dokumentach znajdą się jakiekolwiek sprzeczności, rozbieżności lub luki to
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Wykonawca jest zobowiązany wystąpić do Zamawiającego o jednoznaczne zajęcie
stanowiska, które jest dla Wykonawcy wiążące.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usunięcia jego wad, stwierdzonych w
trakcie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji.

1.
2.
3.

1.

2.

1.

2.

3.
4.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
Termin wykonania przedmiotu umowy: ……………… miesięcy.
Terminem wykonania przedmiotu umowy jest: podpisanie przez strony protokołu
odbioru.
Strony
przewidują
wykonanie
przedmiotu
umowy
etapami,
zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej
umowy.
§3
Wartość przedmiotu umowy
Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1
strony ustalają na kwotę:
netto ………………….. zł
plus podatek 23% VAT …………………….. zł
co łącznie stanowi kwotę brutto ………………. zł
Wynagrodzenie określone w ust. 1, zawiera również wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty usług, dostaw, ubezpieczenia i
wszelkie inne, które Wykonawca zobowiązany będzie ponieść w celu prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy.
§4
Zasady rozliczeń i płatności
Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w treści faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej
doręczenia i akceptacji przez Zamawiającego. Za datę zapłaty uważać się będzie datę
wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy.
Faktura wystawiona będzie w następujący sposób: nabywca Województwo Kujawsko
– Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 9561969536, płatnik Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiający
informuje, że istnieje możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych
poprzez
Platformę
Elektronicznego
Fakturowania
(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj)
struktura
numeru
GLN
5907664502008.
Zamawiający nie dopuszcza odbiorów i płatności częściowych.
W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawców, Wykonawca
wraz z fakturą końcową przedkłada:
1)
oświadczenia
Podwykonawców
lub
Dalszych
podwykonawców
potwierdzających dokonanie zapłaty na ich rzecz całości należnego im wynagrodzenia
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z tytułu wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, zgodne z
wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych
przez Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę oraz potwierdzeniami realizacji
przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu,
2)
oświadczenia Wykonawcy stwierdzającego, że dokumenty, o których mowa w
pkt 1) powyżej przedstawił dla wszystkich Podwykonawców i Dalszych
podwykonawców, którzy brali udział w realizacji chociażby części przedmiotu
umowy.
5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o
których mowa w ust. 4, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z
nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
6. Strony ustalają, że w przypadku wstrzymania wypłaty, o której mowa w ust. 5
wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia nie stała się wymagalna we wskazanej części i
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę odsetek z tego tytułu. Niewypłacona
kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od
daty przedłożenia przez Wykonawcę brakujących dokumentów.
§5
Harmonogram rzeczowo - finansowy
1. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo - finansowym robót, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, który
został złożony przed zawarciem niniejszej umowy i zatwierdzony przez
Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać na żądanie Zamawiającego
zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy, celem jego zatwierdzenia przez
Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian.

1.
2.
3.

4.

§6
Nadzór nad realizacją umowy i sposób kontaktów
Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest – …………
Strony ustalają, że wszelką korespondencję związaną z realizacją umowy będą
kierować do Zamawiającego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie.
W przypadku zmiany danych adresowych każda ze Stron zobowiązana jest
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę. W razie zaniedbania obowiązku
określonego w zdaniu poprzednim, doręczenie dokonane na dotychczasowe dane
adresowe uważa się za skuteczne.
Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą
sporządzane w języku polskim.

§7
Przedstawiciele Wykonawcy
1. Przedstawicielem i reprezentującym Wykonawcę na terenie budowy jest Kierownik
Budowy – ……………………...
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2. Kierownik Budowy działa w ramach obowiązków wynikających z ustawy Prawo
budowlane.
§8
Podwykonawcy
1. Zatrudnienie przez Wykonawcę podwykonawcy wymaga przedłożenia projektu
umowy (określającego zakres oraz wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy) oraz
uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje
własne.
§9
Wady
1. Jeżeli w toku czynności końcowego/ gwarancyjnego/ pogwarancyjnego, zostaną
stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do
czasu usunięcia wad, jeżeli są one istotne. W wypadku wystąpienia wad
nieistotnych, Zamawiający dokona odbioru i w takim wypadku jeżeli Wykonawca
nie usunie wad w terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, uwzględniającym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania
atmosferyczne) od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to Zamawiający
może powierzyć usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo
Wykonawcy (wykonanie zastępcze). W tym przypadku koszt usuwania wad będzie
pokrywany z należności przysługujących Wykonawcy (potrącenie).
2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiający obniża wynagrodzenie umowne brutto, przy
czym wysokość obniżenia wynagrodzenia nie może być większa niż 50%
wartości wynagrodzenia, jeżeli wartość wad przekracza 50 % wartości
wynagrodzenia, uznaje się iż wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem i stosuje się zapis poniższy,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem,
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi lub powierzyć wykonanie usunięcia wad lub wykonanie
przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy
(wykonanie zastępcze). Zamawiający zachowuje prawo żądania wykonania
usunięcia wad lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i
niebezpieczeństwo Wykonawcy, także w wypadku odstąpienia od umowy.
3) W przypadku ujawnienia wad w okresie rękojmi i gwarancji w wyniku kontroli,
jeżeli Wykonawca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym wymogi
technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgłoszenia,
Zamawiający może powierzyć usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i
niebezpieczeństwo Wykonawcy (wykonanie zastępcze). W tym przypadku koszty
usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty
będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
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§ 10
Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na
okres ….. miesięcy od daty odbioru końcowego.
Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiający zachowuje wszystkie uprawnienia z rękojmi za wady
wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego.
Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia
odbioru końcowego lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze
końcowym przedmiotu umowy.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie
określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.
Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w corocznych bezpłatnych
przeglądach gwarancyjnych. Podstawą dokonania odbioru gwarancyjnego jest
protokół gwarancyjny.
Gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w którym na skutek wad Przedmiotu Umowy
lub jego części nie można było z niego korzystać.
W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub usunie wady w
sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na
podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni
kalendarzowych.
Koszt utrzymania gwarancji i rękojmi elementów robót i producentów wbudowanych
urządzeń w okresie jej obowiązywania tj. koszt wszelkich niezbędnych przeglądów i
usług eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie
przez wykonawców elementów robót i producentów wbudowanych urządzeń obciąża
Wykonawcę.
§ 11
Kary
Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania
postanowień niniejszej umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary
umowne.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki
licząc od dnia następnego, po terminie, w którym przedmiot umowy miał być
wykonany,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym – w wysokości 0,3%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
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3) za nieuzasadnioną przerwę w realizacji robót z przyczyn obciążających
Wykonawcę, trwającą dłużej niż 14 dni kalendarzowych - w wysokości 0,3%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 (, za każdy rozpoczęty
dzień przerwy,
4) za stwierdzenie wykonywania robót/usług/dostaw przez Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę, który nie został zgłoszony Zamawiającemu - w
wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;
5) za nieusunięcie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego stwierdzonych
nieprawidłowości:
a) niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
oznakowanie na czas prowadzenia robót,
b) braki w oznakowaniu,
c) brak odblaskowości tablic, brak odpowiedniej widoczności (utrzymanie
czystości znaków), uszkodzenia mechaniczne znaków,
w wysokości 500,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień.
6) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 3 ust. 1.
Łączna wartość kar umownych, które Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę, nie
może przekroczyć 20 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
Kary umowne wskazane w ustępach powyższych mogą być naliczane kumulatywnie.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego za ewentualne
poniesione szkody.
Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia wezwania, na
rachunek bankowy wskazany w treści wezwania.
Strony zgodnie oświadczają, że należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma
prawo potrącić z jakąkolwiek wierzytelnością Wykonawcy przysługującą mu z
niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiającym.
Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z
płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia
przedmiotu umowy lub innych zobowiązań wynikających z umowy.

§ 12
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku kiedy:
1) Wykonawca nie przystąpił do przejęcia terenu budowy lub nie rozpoczął robót,
zgodnie z przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowofinansowym, i zwłoka przekroczyła 7 dni,
2) Wykonawca przerwał niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy,
3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niż Wykonawca lub
ustanowiony, czy zgłoszony, zgodnie z niniejszą umową Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca,
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4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni), Wykonawca
nadal realizuje roboty w sposób sprzeczny z umową, niezgodny z
dokumentacją projektową lub wskazaniami Zamawiającego,
5) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 14 dni w stosunku do
terminu wykonania określonego w § 2 ust. 1 umowy,
6) kary umowne nałożone na Wykonawcę osiągnęły limit 10 % wynagrodzenia
brutto,
7) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w
terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W
takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego
mu z tytułu wykonania części umowy,
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać
uzasadnienie.
Jeżeli Zamawiający zażądał od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących okoliczności
uzasadniających odstąpienie od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia
wyjaśnień nie później, niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania od
Zamawiającego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uważają za przyznanie przez
Wykonawcę zawinionego przez niego spowodowania tych okoliczności. W przypadku
złożenia wyjaśnień termin, w ciągu którego Zamawiający może odstąpić od umowy,
liczy się od dnia złożenia tych wyjaśnień lub bezskutecznego upływu terminu do ich
złożenia.
§ 13
Warunki zmiany umowy
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest możliwa w szczególności w
przypadku wystąpienia:
1) warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają technologicznie prawidłowe
wykonywanie robót budowlanych (np. z uwagi na długotrwałe opady,
temperatury itd.), co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego oraz
Inspektora nadzoru w protokole (wstrzymanie wykonania robót),
2) z powodu działania siły wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej
tzn. niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, któremu nie
można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Za siłę wyższą
warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: stan epidemii
oraz pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne,
3) udokumentowanego przez Wykonawcę, tymczasowego braku dostępności
specjalistycznych materiałów budowlanych lub w przypadku opóźnień w ich
dostawach, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jeżeli brak dostępności
uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy w terminie, chyba że
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Zamawiający dopuści wykorzystanie innych zamiennych materiałów
budowlanych,
4) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego lub właściwy organ
z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje,
że nie jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,
5) wystąpienia na placu budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk
archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót
budowlanych przez Wykonawcę,
6) wystąpienia na placu budowy awarii, za którą odpowiedzialność nie ponosi
Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót
budowlanych przez Wykonawcę,
7) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej
ustalonym.
Termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności
wpłynęły na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, to jest
uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy.
W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowiązany jest złożyć
wniosek dotyczący zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności
stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. oraz do wykazania zaistnienia
zdarzeń lub okoliczności stanowiących podstawę jego wniosku. Wniosek musi być
złożony w terminie umożliwiającym jego weryfikację przez Zamawiającego przed
upływem terminu realizacji umowy. W przypadku wniosku o zmianę terminu
Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo szczegółowo wskazać termin przesunięcia
w przyporządkowaniu do poszczególnych przesłanek, które miałyby uzasadniać ten
okres, tj. ilość dni dla danej przesłanki wraz z uzasadnieniem.
Wskazane w niniejszym paragrafie okoliczności stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do
wyrażenia takiej zgody.
§ 14
Ochrona danych osobowych
Administrator danych (Zamawiający) powierza Podmiotowi przetwarzającemu
(Wykonawcy), w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 (zwanego w dalszej części
„Rozporządzeniem”), dane osobowe pracowników (współpracowników) do
przetwarzania na potrzeby niniejszej umowy.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe
zgodnie z Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające
wymogi Rozporządzenia.
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4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od
Administratora Danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej („dane poufne”).
5. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani
udostępniane bez pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niż
wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika
z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
§15
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące
przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą
rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem polskim i przez sąd właściwy
rzeczowo w Bydgoszczy.
§ 16
Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec
Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i
stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy uprawniające Zamawiającego
do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
§ 17
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:
1) Harmonogram rzeczowo-finansowy
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3) Wzór oświadczenia Podwykonawcy do faktury końcowej

Załącznik nr 3
Wzór oświadczenia Podwykonawcy do faktury końcowej
………………….., dn. ____________
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Województwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu którego działa
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

OŚWIADCZENIE
Niniejszym,
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________,
ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w
_________, Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
__________, wysokość kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON:
_____________, /
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________,
adres: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej pod numerem NIP: _________, REGON: _________,
(dalej jako: „Podwykonawca”), oświadczam, iż wynagrodzenie należne Podwykonawcy z
tytułu wszystkich prac zrealizowanych do dnia _____________ (dzień Odbioru Końcowego)
w ramach wykonywanej przez _________________________ (dalej jako: „Wykonawca”) na
rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu którego działa Zarząd Dróg
Wojewódzkich (dalej jako „Zamawiający”) inwestycji, której przedmiotem jest:
___________________________ zostało w całości zapłacone przez Wykonawcę, a także, że
Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń względem Wykonawcy z tytułu
wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca rozliczył się za nie z Podwykonawcą w sposób
całkowity i terminowy. Tym samym Podwykonawca oświadcza, że za wszystkie prace
wykonane do dnia ____________ (dzień Odbioru Końcowego) nie przysługują mu
jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego, a jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich
zrzeka.

_____________________________

*wybrać właściwe
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