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Załącznik nr 4  
ZP-2200-45/14 
………………………………………                                                                                                                                           
   (pieczęć firmowa ) 

 
WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT 

 
Termin realizacji 

( podać miesiąc i rok ) 
Lp. Opis przedmiotu 

zamówienia 
Nazwa obiektu (podać Nr 
wpisu do rejestru zabytków) 

Wartość 
zamówienia 
brutto (PLN) rozpoczęcie zakończenie 

Nazwa i adres 
zamawiającego 

na rzecz, którego 
zostało wykonane 

zamówienie 

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

 
 
Uwaga:  

- naleŜy wykazać, Ŝe Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanie głównych usług - na terenie parków 
lub innych terenów zieleni komponowanej wpisanych do rejestru zabytków,  
polegających na wykonaniu prac pielęgnacyjno - leczniczych drzewostanu, karczowanie, wycinkę 
drzew – minimum dwóch usług na co najmniej 100 000,00 zł kaŜda. 

 
Do wykazu naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające, iŜ zamówienia (wszystkie) zostały wykonane 
naleŜycie (brak takiego dokumentu spowoduje, iŜ zamówienie zostanie uznane za niezrealizowane).  
 
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 
Kodeksu Karnego. 
 
 
Data:    .............................. 
    

.............................................................. 
(podpis i pieczątka osoby upowaŜnionej 
do reprezentowania firmy) 
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Załącznik nr  7 
ZP-2200-45/14    UMOWA NR ............. - wzór 
zawarta w dniu ……………………… pomiędzy: 
Sosnowieckim Szpitalem Miejskim sp. z o.o.,  
41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000476320 
posiadającym NIP: 6443504464, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,  
wysokość kapitału zakładowego: 32 834 000,00 zł 
reprezentowanym przez Zarząd:  
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a  
firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / wpisaną do 
...................................................... pod nr ................................... 
posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................,  
reprezentowaną przez: 
.............................................................. 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
 
W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm)  
przetargu nieograniczonego znak ZP-2200-45/14 została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY  

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą 
na przeprowadzeniu prac związanych z utrzymaniem i zachowaniem drzewostanu na terenie parku 
zabytkowego w obszarze wyznaczonym ulicami: Szpitalną, Dworską, Braci Mieroszewskich, objętym 
wpisem do rejestru zabytków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nr A/703/63, w 
ramach zadania pn. Rewaloryzacja szpitalnego parku zabytkowego – etap I – pielęgnacja i wycinka 
istniejącego drzewostanu.  

2. Zakres prac obejmuje: 
1) zabiegi pielęgnacyjne koron 409 drzew wraz z uprzątnięciem biomasy i uporządkowaniem 

terenu – cięcia sanitarne, cięcia pielęgnacyjno sanitarne, czyli formujące i cięcia korekcyjne 
oraz cięcia redukujące wysokość, 

2) wycinka 452 drzew wraz z uprzątnięciem biomasy i uporządkowaniem terenu oraz podziałem 
ściętego drewna na tartaczne i opał według obowiązującej klasy jakościowo-wymiarowej, 

3) karczowanie podrostu drzew wraz z uprzątnięciem biomasy i uporządkowaniem terenu – 
trzebieŜ dotyczy drzew i krzewów do 10 lat. 

3. Rezultatem wykonanych prac będzie osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na 
przywróceniu lub zapewnieniu ochrony właściwego stanu ekosystemów na obszarze 5,57 ha. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu robót.  
§ 2 

SPOSÓB REALIZACJI  
1. Prace odbywać się będą w oparciu o Inwentaryzację dendrologiczną wraz z gospodarką 

drzewostanem wykonaną przez firmę: Pielęgnacja drzew, mgr Piotr Kamiński w listopadzie 2013r., 
stanowiącą załącznik nr 1 do umowy oraz o decyzje, pozwolenia, postanowienia Śląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalające na wykonanie prac, stanowiące załączniki nr 
2, 3, 4 do umowy.  

2. Prace wycinkowe i pielęgnacyjne wymagające pracy na wysokości zostaną przeprowadzone metodą 
alpinistyczną bez uŜycia podnośnika koszowego. Wszelkie przypadki zastosowania metody innej, 
niŜ alpinistyczna, muszą być zgłoszone, wraz z uzasadnieniem, Zamawiającemu na piśmie i być 
przez niego zatwierdzone. 

3. Drewno pozyskane w toku realizacji przedmiotu umowy ze ścinki i pielęgnacji, Wykonawca będzie 
układał na terenie parku w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego, natomiast 
drobne gałęzie i karpiny będzie zagospodarowywał we własnym zakresie. 

4. Wartość pozyskanego ze ścinki i pielęgnacji drewna, po jego obmiarze zostanie ustalona jako cena 
drewna opałowego na podstawie średnich stawek obowiązujących w nadleśnictwie Siewierz. 
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Drewno zostanie usunięte z terenu Zamawiającego przez Wykonawcę, a jego wartość pomniejszy 
wartość realizacji przedmiotu umowy określoną w złoŜonej ofercie. Wartość drewna zostanie 
ustalona protokolarnie. Sporządzenie i podpisanie protokołu przez przedstawicieli Wykonawcy i 
Zamawiającego nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od zgłoszenia Zamawiającemu przez 
Wykonawcę gotowości przystąpienia do czynności ustalenia wartości pozyskanego drewna. Koszt 
przeprowadzenia obmiarów ponosi Wykonawca. 

5. Po zakończeniu robót teren powinien zostać przez Wykonawcę uporządkowany, pozostałości 
roślinne i odpady usunięte, pnie po wyciętych drzewach powinny zostać przycięte przy gruncie a 
teren wyrównany.  

6. Wykonawca w realizacji przedmiotu umowy jest zobowiązany uwzględniać uwagi i zalecenia 
instytucji prowadzących w ramach swoich zadań statutowych nadzór i kontrolę nad realizacją 
przedmiotu umowy oraz jego efektów – w szczególności Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków oraz regionalnego dyrektora ochrony środowiska. 

7. Inspektor Urzędu Ochrony Zabytków ma prawo do kontroli wykonywanych zadań, w dowolnym 
terminie po rozpoczęciu prac. Inspektor Urzędu Ochrony Zabytków moŜe uznać sposób 
wykonywania zadania za nieprawidłowy i w kaŜdej chwili przerwać wykonywanie prac, 
zawieszając wydane pozwolenia i decyzje. 

8. Do mechanicznego wzmacniania koron drzew Zamawiający dopuszcza stosowanie wiązań 
spełniających następujące wymagania: 
UŜyty system powinien cechować się moŜliwością samoregulacji wraz z przyrostem pni na grubość 
oraz mieć moŜliwość instalowania jako wiązanie statyczne lub dynamiczne (ze zintegrowanym 
amortyzatorem). System winien być koloru czarnego lub innego, nie kontrastującego z kolorem 
kory drzew. Dopuszcza się stosowanie tylko i wyłącznie lin polipropylenowych o współczynniku 
rozciągliwości 15-20% i wytrzymałości podanej przez producenta systemu (np.: 2; 4 lub 8 ton), 
dostosowanej do potrzeb. Ponadto muszą być odporne na działanie promieniowania 
ultrafioletowego, dopuszczając moŜliwość degradacji ich wytrzymałości pierwotnej do 2% rocznie, 
o rekomendowanym minimum ośmioletnim okresie uŜytkowania. System wiązań musi być 
kompletowany i instalowany zgodnie z instrukcją opracowaną przez producenta oraz zgodnej 
z zaleceniami europejskich organizacji branŜowych. Niedopuszczalnym jest stosowanie wiązań 
kompletowanych z elementów systemu pochodzących od róŜnych producentów. 

§ 3 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługi z naleŜytą starannością, fachowo i terminowo. 
Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z warunkami określonymi w decyzjach 
zezwalających na prace przy drzewostanie bez szkody dla sąsiednich drzew, obiektów 
budowlanych i instalacji.  

2. Przestrzeganie zobowiązań Wykonawcy zgodnie z postanowieniami ust. 1 nadzorują i potwierdzają 
osoby i instytucje wskazane w § 2 ust. 6 i 7 oraz § 5 ust. 6 umowy.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków zawartych w decyzjach, 
postanowieniach i pozwoleniach Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
Katowicach, dotyczących planowanego zakresu prac oraz do wszystkich aktów prawnych 
dotyczących prac na terenach zabytkowych i ochrony przyrody.  

4. Wykonawca oświadcza, Ŝe:  
1. posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, uprawnienia, środki, sprzęt i doświadczenie do 

wykonania umowy i zobowiązuje się wykonać swoje obowiązki z naleŜytą starannością, 
aktualną wiedzą i techniką, do której zobowiązany jest specjalista. 

2. na podstawie otrzymanych od Zamawiającego dokumentów oraz po zapoznaniu się z terenem 
i warunkami, na którym będą prowadzone prace, znane mu są ogólne oraz szczegółowe 
warunki związane z terenem robót i jego sąsiedztwem, uwarunkowania realizacji robót 
i bezpieczeństwa pracy, ryzyka i zakres odpowiedzialności związanej z pracami będącymi 
przedmiotem niniejszej umowy. 

3. dokładnie zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które w pełni uwzględnił 
w oszacowaniu wartości oferty, 

4. z naleŜytą starannością rozwaŜył wszelkie warunki realizacji umowy i wynikające z nich 
koszty oraz inne okoliczności konieczne do naleŜytego wykonania umowy. 

5. Wykonawca w trakcie realizacji umowy jest zobowiązany przestrzegać przepisów BHP i p.poŜ. 
Wykonawca będzie na bieŜąco zabezpieczał wszelkie miejsca związane z przedmiotem umowy. 
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Zakres zabezpieczeń obejmuje wszystkie miejsca, w których mogą się znajdować lub przechodzić 
pracownicy Wykonawcy, Zamawiającego jak i osoby trzecie.  

6. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy z uwzględnieniem postanowień 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856) oraz ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 627 ze zm), w szczególności: 

1) przed przystąpieniem do wycinki drzew Wykonawca zobowiązany jest dokonać oględzin 
kaŜdego drzewa przeznaczonego do wycinki i wykluczyć obecność ptasich gniazd, których 
usuwanie jest zakazane od dnia 1 marca do 15 października; wycinka tych drzew prowadzona 
będzie nie wcześniej, niŜ od dnia 16 października, 

2) ze względu na stwierdzenie w decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
obecności gniazd ptaków, które podlegają szczególnej ochronie zgodnie z zapisami Ustawy o 
ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań 
zabezpieczających drzewa, na których stwierdzono obecność gatunków chronionych;  

3) prowadzenia prac w sposób nie skutkujący: strącaniem gniazd ptasich i zabijaniem piskląt,  w 
przypadku ptaków objętych ścisłą i częściową ochroną, w sposób skutkujący zabijaniem 
ptaków, umyślnym płoszeniem i niepokojeniem oraz umyślnym niszczeniem ich gniazd, jaj i 
postaci młodocianych. 

7. Stosownie do art. 56 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody na zniszczenie siedliska gatunku 
chronionego, niezbędna jest zgoda właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska (RDOŚ). Wniosek o uzyskanie zgody, wyłącznie w  uzasadnionych przypadkach, 
zostanie przesłany do RDOŚ przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. Wykonawcy nie 
przysługuje w związku z procedurą uzyskiwania tej zgody prawo do przedłuŜenia czasu realizacji 
umowy. Wykonawca powinien zaplanować prace w sposób umoŜliwiający uzyskanie ewentualnej 
zgody w czasie trwania umowy i bez potrzeby wydłuŜania czasu realizacji przedmiotu umowy.  

§ 4 
TERMINY  

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w terminie do 31 października 2014r.  
§ 5 

ODBIÓR  
1. Zamawiający przystąpi do odbioru niezwłocznie, nie później niŜ w ciągu 5 dni roboczych od dnia 

od dnia zgłoszenia gotowości odbioru przez Wykonawcę. 
2. Gotowość do odbiorów Wykonawca zgłasza Zamawiającemu w formie pisemnej. 
3. Zamawiający sporządza protokół odbioru w terminie 2 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia 

gotowości do odbioru, chyba, Ŝe nie będzie to moŜliwe z powodu Śląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Protokół podpisują obie strony umowy. Protokół zawierał będzie decyzję 
Zamawiającego, co do przyjęcia, przyjęcia warunkowego lub odmowy przyjęcia robót będących 
przedmiotem umowy oraz podpisy uczestniczących w odbiorze.  

4. Termin podpisania protokołu odbioru robót, zawierający decyzję przyjęcia lub warunkowego 
przyjęcia, będzie stanowić termin zakończenia przedmiotu umowy. Odbiór końcowy musi odbyć się 
w obecności przedstawiciela Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zostać przez 
niego przyjęty. 

5. JeŜeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady lub braki - Zamawiający moŜe odmówić 
odbioru do czasu usunięcia wad lub braków. 

6. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest 
……………………. 

7. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest 
……………………. 

  
§ 6 

WYNAGRODZENIE  
1. Strony ustalają wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy na kwotę ustaloną, jako róŜnica 

kwoty wynikającej ze złoŜonej przez Wykonawcę oferty i wartości drewna uzyskanego ze ścinki 
i pielęgnacji, ustalonej, jako wartość drewna opałowego wg średnich stawek obowiązujących 
w nadleśnictwie Siewierz. 

2. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zadania w trakcie jego realizacji, wartość prac 
wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o zakres prac wyłączonych i stosowne pozycje kosztorysu 
ofertowego. W takim przypadku wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ustalone zgodnie 
z postanowieniami ust. 1, zostanie pomniejszone o wartość prac wyłączonych. 

§ 7 
ROZLICZENIE  
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1. Rozliczenie za zrealizowany przedmiot umowy nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w 
terminie do 7 dni od daty podpisania przez strony protokołu bezusterkowo wykonanych robót i jego 
przyjęcia przez przedstawiciela Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

§ 8 
KARY UMOWNE  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, 

bądź przez Wykonawcę z przyczyn niedotyczących Zamawiającego – w wysokości 20% 
kwoty naleŜnej z tytułu realizacji przedmiotu umowy, określonej w ofercie Wykonawcy, z 
zastrzeŜeniem postanowień pkt 3, 

2) z tytułu zwłoki w terminie realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% kwoty naleŜnej 
z tytułu realizacji przedmiotu umowy, określonej w ofercie Wykonawcy, z zastrzeŜeniem 
postanowień pkt 3, 

3) w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania kosztów realizacji zadania, bądź 
obowiązku zwrotu kwoty otrzymanej dotacji, z przyczyn dotyczących Wykonawcy, w tym w 
wyniku okoliczności określonych w pkt 1 i 2 – wysokość kary umownej ustala się w kwocie 
odpowiadającej kwocie naleŜności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy lub jej części. 
Przesłanki wypowiedzenia Zamawiającemu umowy dotacji i Ŝądania zwrotu otrzymanych 
środków obejmują w szczególności: 

a) okoliczności objęte postanowieniami § 9 Ogólnych warunków zawierania umów 
i wypłaty środków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach w wersji obowiązującej od dnia 21.06.2013r. 
(http://www.wfosigw.katowice.pl/files/OWZU_20_06_13.pdf), 

b) niezłoŜenia przez Zamawiającego dokumentów warunkujących wypłatę środków, 
w tym uwierzytelnionej kserokopii protokołu odbioru końcowego oraz sprawozdania 
rzeczowego z realizacji zadania,  

4) w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w § 2 ust. 7, jeŜeli ich następstwem jest 
utrata przez Zamawiającego dofinansowania kosztów realizacji zadania, bądź powstanie 
obowiązku zwrotu kwoty otrzymanej dotacji – wysokość kary umownej ustala się w kwocie 
odpowiadającej kwocie naleŜności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy lub jej części. 

5) w przypadku stwierdzonych przez instytucje, bądź organy uprawnione ustawowo do kontroli 
w zakresie objętym przedmiotem umowy, bądź skutków jej realizacji, uchybień 
w przestrzeganiu przepisów – w kwocie odpowiadającej wartości kar nałoŜonych na 
Zamawiającego przez te instytucje i organy; powyŜsze dotyczy sytuacji, w których 
stwierdzone nieprawidłowości wynikają z niewykonania, bądź niewłaściwego wykonania 
obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy. 

2. Kary umowne, naliczone zgodnie z postanowieniami umowy są płatne na podstawie noty 
obciąŜeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma 
prawo potrącić kwoty kar umownych z naleŜności wobec Wykonawcy lub z zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy. 

3. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej 
umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona moŜe, niezaleŜnie od kar 
umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

4. Wykonawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających 
z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej 
formie. W szczególności wierzytelność nie moŜe być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań 
Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, poŜyczki). Wykonawca nie moŜe równieŜ zawrzeć 
umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego), umowy 
poręczenia, przekazu.  

5. Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 20% wartości wierzytelności objętej czynnością prawną, pociągającą za 
sobą skutki wskazane w ust. 4. 

6. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego lub osoby 
trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn leŜących po stronie 
Wykonawcy, wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania umowy. 

 
§ 9 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
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1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:  
1) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienaleŜycie wykonuje zobowiązania 

umowne. 
2) Wykonawca powierzy bez zgody Zamawiającego realizację umowy, bądź jej części innemu 

podmiotowi. 
3) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie 

publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy  
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1 i 2, skutkuje 

naliczeniem kar umownych zgodnie z § 8 ust. 1 umowy. 
3. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia 

naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
5. W kaŜdym przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca: 

1) zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu, w terminie 3 dni  
inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia. Zamawiający dokona oceny 
przedmiotowej dokumentacji w ciągu ………….. dni;  

2) w terminie do 5 dni od daty odstąpienia od umowy uporządkuje na własny koszt teren robót. 
6. W przypadku wygaśnięcia umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta oraz przed 

zakończeniem jej realizacji, wykonana część umowy zostanie rozliczona w oparciu 
o inwentaryzację wykonanych robót i stawek jednostkowych kosztorysu ofertowego. 

 
§ 10 

ZMIANY UMOWY 
1. Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy mogą być dokonane jedynie 

na warunkach art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Strony dopuszczają moŜliwość przedłuŜenia terminu wykonania umowy w przypadku:  

1) wystąpienia siły wyŜszej uniemoŜliwiającej prowadzenie robót objętych umową,  
2) wstrzymania prac przez Zamawiającego z przyczyn nie leŜących po stronie Wykonawcy, 
3) zmiany warunków umowy dotacji zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska.   
4) Konieczności przesunięcia prac ze względu na konieczność ochrony gatunków chronionych, 

decyzję ornitologa lub brak zgody RDOŚ na odstąpienie od zakazów dla zwierząt. 
 

§ 11 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

1. Wykonawca i Zamawiający na koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną 
pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w obszarze robót wyznaczają pracownika 
Zamawiającego – insp. ds. BHP.   

2. Wyznaczenie koordynatora, o którym mowa w ust. 1, nie zwalnia poszczególnych pracodawców 
z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom. 

3. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, Ŝe dołoŜą wszelkich starań, by ewentualne spory, jakie 
mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy były rozwiązywane ugodowo. 

4. Sprawy sporne, które nie zostaną rozstrzygnięte w drodze negocjacji, rozstrzygane będą przez Sąd 
właściwy dla Zamawiającego.   

5. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami odnośnie wykonania niniejszej umowy będzie 
kierowana na adres siedziby kaŜdej z niŜej podpisanych Stron ze skutkiem doręczenia pod 
warunkiem, Ŝe była przesłana lub doręczona za dowodem doręczenia. 

6. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się zapisy SIWZ, postanowienia Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych jak równieŜ inne odpowiednie przepisy 
prawa polskiego. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy, dwa dla 
Zamawiającego. 
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