Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy
Umowa Nr …..BL.2019
Zawarta w dniu ....................... 2019 r. w Nowej Suchej pomiędzy: Gmina Nowa Sucha,
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Wójta – Macieja Mońkę przy kontrasygnacie Skarbnika – Agaty Żywickiej
a …………………………………………………..
z siedzibą w ………………….,
……………………….. działającym na podstawie w wpisu w ……………………, NIP:
…………………, REGON: ………………….., reprezentowanym przez: ………………. –
…………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”,
na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:
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§1
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego dzieło budowlane pod
nazwą: Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoków w dal w Kozłowie
Biskupim, gdzie wartość zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa z art. 11 ust. 8
Ustawy – Prawo zamówień publicznych. Szczegółowy zakres robót określają: przedmiar
robót i dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Przedmiar robót, kosztorys ofertowy (Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu w terminie do 7 dni od podpisania umowy), dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i oferta Wykonawcy stanowią integralną
cześć umowy.
Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie robót budowlanych w
rozumieniu Ustawy – Prawo budowlane w sposób umożliwiający prawidłową eksploatację,
zgodnie z celem, któremu dzieło ma służyć.
Wykonawca oświadcza, że przy zachowaniu najwyższej staranności i wykorzystując
specjalistyczną wiedzę, którą posiada, zapoznał się z dokumentacją składającą się na opis
przedmiotu zamówienia, nie zgłasza uwag do przedmiaru robót, zapoznał się z miejscem
prowadzenia robót i nie zgłasza zastrzeżeń.

§2
Ilekroć w umowie jest mowa o bezusterkowym odbiorze – należy przez to rozumieć odbiór
wykonanych kompletnych robót budowlanych, zgodnie ze szczegółowym zakresem robót,
określonym umową, nie stwierdzający usterek zarówno uniemożliwiających użytkowanie
obiektu budowlanego, w którym prowadzono roboty budowlane jak i nie zmniejszających
użyteczności tego obiektu w stosunku do zaplanowanej.
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§3
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 14 dni od podpisania
umowy.
Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w okresie późniejszym niż określony w ust. 1 z
przyczyn niezależnych przez żadną stronę nie stanowi zmiany umowy.
Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 na
dzień przekazania placu budowy.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do dnia 30.09.2019 r
Termin wykonania robót objętych niniejszą umową może ulec zmianie w przypadku:

1) nie przekazania w ustalonych terminach dokumentacji lub wprowadzenia zamian w
terminie uniemożliwiającym dotrzymanie terminu umownego wykonania robót,
2) późniejszego przekazania placu budowy Wykonawcy z przyczyn niezawinionych przez
żadną ze stron,
3) przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np.
przerwy spowodowane działaniami organów administracyjnych),
4) zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli termin ich zlecenia, rodzaj lub zakres
uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.
6. Za datę zakończenia robót uważa się datę zakończenia bezusterkowego odbioru z tym, że w
przypadku uchybienia terminu, o którym mowa w § 3 ust. 4, do biegu terminu nie wlicza się
okresu od dnia faktycznego zakończenia robót potwierdzonego przez inspektora nadzoru,
po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego, do dnia przystąpienia przez Zamawiającego
do czynności odbioru, włącznie z tym dniem. Podobnie nie wlicza się do opóźnienia okresu,
w trakcie trwającego odbioru, tzn. po jego rozpoczęciu, a przed zakończeniem
bezusterkowego protokołu odbioru, jeżeli przyczyny nie zakończenia odbioru nie leżą po
stronie Wykonawcy.
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§4
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu świadczenia zgodnie z
dokumentacja projektową, SIWZ i przedmiarem robót o których mowa w § 1 ust. 2,
zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami państwowymi i obowiązującymi w
tym zakresie przepisami.
Wykonawca może zawrzeć umową o wykonanie części robót wskazanej w ofercie z innym
wykonawcą, o ile w Specyfikacji Zamawiający dopuścił możliwość podwykonawstwa w tej
części.
Wykonawca nie może posługiwać się podwykonawcą który nie posiada lub stracił
uprawnienia do wykonywania tego typu robót lub jest w trakcie upadłości lub zagrożony
bankructwem.
§5
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, bezpieczeństwo
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz ich zgodność z
dokumentacją stanowiącą opis przedmiotu zamówienia, a także za wykonywanie poleceń
Inspektora nadzoru.
Wykonawca wykona na własny koszt zgodnie z dokumentacją i obwiązującymi przepisami
tyczenie, zabezpieczenie placu budowy, a także poniesie ewentualne koszty wymaganych
opłat publiczno-prawnych związanych z wykonawstwem robót.
W czasie realizacji robót Wykonawca będzie na bieżąco usuwał na własny koszt zbędne
materiały, odpady i śmieci.
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom
organów nadzoru budowlanego, wykonującym zadania publiczne oraz udostępniać im dane
i informacje wymagane ustawowo.
Wykonawca zobowiązuje się do uniemożliwienia wstępu na teren budowy osobom
nieupoważnionym.
Za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót na terenie budowy, oraz
wyrządzone osobom trzecim ponosi odpowiedzialność Wykonawca i zobowiązany jest do
ich naprawienia na własny koszt.
Wykonawca zapewnia przestrzeganie przepisów i zasad bhp, bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz ppoż. We wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania
materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej
bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć na nie wpływ.

Po zakończeniu robót, Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i
przekazać go Zamawiającemu w terminie zakończenia odbioru robót.
10. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt doprowadzi energię elektryczną i wodę
do placu budowy z zakresie niezbędnym do wykonania robót oraz poniesie koszty zużycia
tych mediów w okresie realizacji robót wynikające z ustaleń poczynionych z dostawcami
mediów. Wykonawca może na własny koszt zorganizować na placu budowy zaplecze
socjalno-techniczne na okres w rozmiarach koniecznych dla realizacji robót, w miejscu
uzgodnionym z Zamawiającym.
9.

§6
Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność za:
1) przejęty plac budowy, do dnia zakończenia czynności odbioru i zwrotnego przekazania
placów budowy Zamawiającemu,
2) wszelkie działania podwykonawców, którymi się posługuje oraz za koordynację
wykonywanych przez nich prac.
3) bieżące i chronologiczne prowadzenie pełnej dokumentacji budowy, w szczególności
dziennika budowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia
robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; jeśli Wykonawca nie
poinformował o tych faktach Inspektora nadzoru zobowiązany jest na jego żądanie odkryć
roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do
stanu poprzedniego.
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§7
Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru wykonującego swe funkcje w procesie
budowlanym w osobie Pana ………………………
W przypadku konieczności zmiany osoby inspektora nadzoru działającego w imieniu
Zamawiającego zmiana taka nie stanowi zmiany treści umowy i zostanie dokonana
odrębnym uzgodnieniem stron.
Wykonawca ustanawia Kierownika Robót w osobie Pana ……………… posiadającego
uprawnienia budowlane nr ……………….. w specjalności ……………………..
W przypadku konieczności zmiany osoby kierownika budowy działającego w imieniu
Wykonawcy zmiana taka nie stanowi zmiany treści umowy i zostanie dokonana odrębnym
uzgodnieniem stron.
§8
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów i przy użyciu urządzeń dostarczonych
przez Wykonawcę.
Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom dla
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz powinny
odpowiadać standardom i wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i
pozostałych dokumentach wchodzących w skład opisu przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na każde żądanie Zamawiającego okazać w
stosunku do wskazanych materiałów certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty lub
deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały
wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót z materiałów
Wykonawcy na terenie budowy. Jeśli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się,
że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań
obciążą Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są
zgodne z umową, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego.

1.
2.

3.

4.

1.

2.

3.

§9
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową
przez osoby posiadające stosowane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową osobę wskazaną w ofercie
Wykonawcy. Zmiana wskazanej osoby w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego.
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie
wskazanej osoby będzie takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia
wymaganych w SIWZ.
Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w
ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym dopuszczeniem do kierowania budową
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku
kierownictwa budowy lub robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z winy
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami innych osób niż
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z winy Wykonawcy.
§ 10
Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich
osób
wykonujących
następujące
czynności
w
zakresie
realizacji
przedmiotu zamówienia – wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym
w Opisie przedmiotu zamówienia w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu – jeżeli
wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów
kodeksu pracy.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie
realizacji zamówienia:
 oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub
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podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności
bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.
Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w
wysokości określonej w § 17 ust. 1 pkt 2) lit. h-j. Niezłożenie przez wykonawcę w
wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w
celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w ust. 1 czynności.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest
zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób
wykonujących czynności o których mowa w ust. 1;
§ 11
Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot
Umowy: …… ……………….……. …………………a
Podwykonawcom powierzy
wykonanie
następujących
robót
budowlanych
stanowiących
przedmiot
Umowy:………………………………………………………………….……………
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub
zaniechania.
Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności,
iż:
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
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b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio:
robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia
określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej
takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom
określonym w SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie
krótszy od okresu
odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i
doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i
sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz
informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą
stanowiły załącznik do tej umowy,
f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących
realizacji Umowy o podwykonawstwo.
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiającego.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić
wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji
dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed
jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę,
wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od
dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia
projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na zasadach określonych w ust. 7.
Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust 8 pisemne zastrzeżenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w
następujących przypadkach:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo,
określonych w pkt 4, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do
Umowy o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 4 lit. e.
b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust.
7,
c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu
Umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio
przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo ma
być realizowana przez ………. (podmiot trzeci), na zasoby którego Wykonawca
powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu,
d) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy
od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od
zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez
Podwykonawcę;
e) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy przez Zamawiającego,
f) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż
przewidywany Umową dla tych robót,
g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty,
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na
podstawie Umowy.
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.
Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie 2 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9.
Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 2 dni od dnia
przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej
niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §12 ust. 3, oraz
Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako
niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające
umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do
jego reprezentacji.
18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten,
z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań
określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym
w ust. 7 – 13.
19. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, stosuje się zasady określone
w ust. 7 – 13.
20. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą
umową.
21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących
podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw
lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.
22. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w
języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany
załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

1.

2.
3.

4.

§ 12
Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Zamawiający
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w formie ryczałtu równego kwocie podanej przez
Wykonawcę w ofercie, ustalonej na podstawie dostarczonego Wykonawcy przez
Zamawiającego przedmiaru i pozostałych elementów dokumentacji projektowej opisującej
przedmiot zamówienia, do której Wykonawca nie zgłasza zastrzeżeń.
Kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę, stanowiący podstawę dla zaoferowanej
przez Wykonawcę ceny ryczałtowej pełni rolę pomocniczą.
Ustalone w formie ryczałtu wynagrodzenie brutto Wykonawcy jest niezmienne i wynosi za
całość
przedmiotu
umowy
……………………
złotych
(słownie
zł:
…………………………….. …./100) w tym podatek VAT ………. zł (słownie zł:
……………………………………………….. ……../100),
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

W ramach wynagrodzenia o którym mowa w ust. 3 Wykonawca ponosi koszty
przeprowadzonych wszelkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów
niezbędnych do bezusterkowego wykonania i przekazania robót Zamawiającemu.
Za zwłokę z zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
§ 13
Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu Umowy, określone w § 12
rozliczane będzie za pomocą faktur po wykonaniu zakresu rzeczowego poszczególnych
elementów zamówienia
Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będą wystawione przez Wykonawcę faktury VAT, za
wykonane prace, których wykonanie zostało potwierdzone przez inspektora nadzoru na
kwotę ustaloną według zestawienia dołączonego do faktury. Zestawienie winno być
sporządzone przez Wykonawcę wg zakresu rzeczowego. Dołączone do faktury zestawienie
wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone
przez Zamawiającego.
Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury
końcowej VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół końcowego
bezusterkowego odbioru robót, zatwierdzonego przez Zamawiającego na kwotę ustaloną
umowną.
Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury, wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru
końcowego składającego się na element przedmiot umowy, zweryfikowanej przez
Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonej przez Zamawiającego, w terminie do 30 dniu licząc
od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktur
uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Zapłaty należności z tytułu wystawionych faktur będą dokonywane przez Zamawiającego
przelewem na rachunki bankowe podane w fakturach.
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu
wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o
uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności
których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane
przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub
dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty
wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o
podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej
dokumentami stanowi załącznik do Umowy.
Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem
zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej
zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od
dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 8, podważających
zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca
wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się
należy,
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.
10. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w pkt 7, jeżeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca
nie złoży w trybie określonym w pkt 8. uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej
zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi
zapłaty.
11. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź
skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
12. Wykonawca wystawi faktury na Zamawiającego o treści :

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

 Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoków w dal w Kozłowie
Biskupim
§ 14
Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie dzieła
budowlanego po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z opisem przedmiotu
zamówienia, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, protokołami
konieczności oraz zasadami sztuki budowlanej, a także zgodnie z celem, jakiemu dzieło
budowlane ma służyć.
Zamawiający, na podstawie zgłoszenia gotowości Wykonawcy do odbioru, wyznaczy
termin odbioru przedmiotu umowy, o czym poinformuje Wykonawcę na piśmie. W
czynności odbioru będą brali udział przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w
szczególności Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Budowy.
Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia
odbioru końcowego przedmiotu umowy, sporządzone w języku polskim i w zakresie
niniejszej umowy: dziennik budowy, dokumentację powykonawczą, atesty oraz certyfikaty
materiałów i urządzeń, pisemną gwarancję. Wszystkie dokumenty muszą być wykonane w
dwu egzemplarzach i spięte w teczce.
Strony sporządzają protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia, w tym
także drobne usterki wykonanych robót, wraz z podaniem terminu usunięcia tych usterek.
Zamawiający przerywa czynności odbioru, jeżeli w jego trakcie ujawniono wady lub usterki
wykonanych robót, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem lub zmniejszają jego użyteczność w stosunku do zaplanowanej. Nie
dotyczy to drobnych usterek, o których mowa w ust. 4.
W takim przypadku wyznacza się Wykonawcy termin usunięcia stwierdzonych wad lub
usterek, odbiór nie zostaje uznany za zakończony.
Oświadczenie o usunięciu usterek i możliwości zakończenia czynności odbioru Wykonawca
składa w formie pisemnej po uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowości
prac do zakończenia tych czynności.
Zamawiający wyznacza termin pogwarancyjnego odbioru robót po upływie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz terminie na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad
po upływie gwarancji.

Zamawiający wyznacza także ostateczny odbiór robót przed upływem okresu rękojmi w
celu stwierdzenia ewentualnych wad dzieła objętych obowiązkiem ich naprawienia przez
wykonawcę z tytułu rękojmi.
10. Strony sporządzają protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia, w tym
także drobne usterki wykonanych robót, wraz z podaniem terminu usunięcia tych usterek.
11. Zamawiający przerywa czynności odbioru, jeżeli w jego trakcie ujawniono wady lub usterki
wykonanych robót, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem lub zmniejszają jego użyteczność w stosunku do zaplanowanej. Nie
dotyczy to drobnych usterek, o których mowa w ust. 4.
12. W takim przypadku wyznacza się Wykonawcy termin usunięcia stwierdzonych wad lub
usterek, odbiór nie zostaje uznany za zakończony.
13. Oświadczenie o usunięciu usterek i możliwości zakończenia czynności odbioru Wykonawca
składa w formie pisemnej po uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowości
prac do zakończenia tych czynności.
14. Zamawiający wyznacza termin pogwarancyjnego odbioru robót po upływie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz terminie na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad
po upływie gwarancji.
15. Zamawiający wyznacza także ostateczny odbiór robót przed upływem okresu rękojmi w
celu stwierdzenia ewentualnych wad dzieła objętych obowiązkiem ich naprawienia przez
wykonawcę z tytułu rękojmi.
§ 15
1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie Zamawiającemu przez
Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości, w formie dokumentu gwarancyjnego.
2. Termin gwarancji jakości wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy
ustala się jako …. miesięcy, licząc od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu
umowy. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po terminie
określonym w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach w terminie 14 dni
od dnia ich ujawnienia. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w ciągu
30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ich ujawnieniu.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wad przez
Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.
§ 16
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony
zobowiązane są do zapłaty następujących kar umownych:
1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy
Zamawiającego w wysokości 10% ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego. (nie
dotyczy to sytuacji, o której mowa w art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych)
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :
a) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% ustalonego
wynagrodzenia ryczałtowego niezależnie od kar, o których mowa w pkt b i c,
b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% ustalonego
wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc
od umownego terminu jego oddania;
c) za opóźnienie usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rękojmi w wysokości 1% ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot
umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez
Zamawiającego na usunięcie tych wad i usterek, niezależnie od kar określonych w pkt
b.
9.

d) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 0,1% wynagrodzenia brutto
wymienionego w §12 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1%
wynagrodzenia brutto wymienionego w §12 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki,
f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto
wymienionego w §12 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości
1 % wynagrodzenia brutto, wymienionego w §12 niniejszej umowy.
h) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 10 ust. 1 osób nie
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - w wysokości 1000 zł za każdy
stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej
osoby, jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na
umowę o pracę);
i) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §10 ust. 1 osób
niewskazanych w wykazie o którym mowa w §10 ust. 3 - w wysokości 1000 zł za
każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten
samej osoby, jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona wskazana
w wykazie o którym mowa w §10 ust. 3) - dotyczy to także osób zatrudnionych przez
podwykonawców;
j) za odmowę podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących
czynności wskazane w §10 ust. 1 na zasadach określonych w §10 ust. 5 - w wysokości
1000 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie
wobec ten samej osoby w przypadku niewskazania jej danych przez wykonawcę w
drodze oświadczenia o którym mowa w §10 ust. 5).
2. Roszczenia o zapłatę kar umownych ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia stają
się wymagalne:
1) za pierwszy dzień opóźnienia – w tym dniu
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – w każdym z tych dni.
3) Stronom przysługuje prawo naliczania kar umownych do pełnej wysokości ustalonego
wynagrodzenia ryczałtowego.
3. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego naliczone kary
umowne do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie
Cywilnym.
4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw
wynikających z niniejszej umowy.
§ 17
1. W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłączenia wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w następujących przypadkach:
1) Wykonawca bez podstaw określonych w umowie nie rozpoczął realizacji robót w ciągu
dwóch tygodni od daty przekazania terenu budowy,
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2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Inspektora Nadzoru nie wykonuje robót
zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania
umowne,
3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację umowy na
okres dłuższy niż jeden tydzień,
4) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku
Wykonawcy lub znacznej jego części, a także nastąpiło ogłoszenie upadłości
Wykonawcy, o czym wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego
następnego dnia po ogłoszeniu,
5) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy w wyjątkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.
Wykonawca może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
1) Zamawiający nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia pomimo spełnienia przez
Wykonawcę wszystkich zobowiązań uprawniających Zamawiającego do jego
uregulowania i pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego przez
Wykonawcę do zapłaty zobowiązań,
2) Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań
finansowych wynikających z umowy.
Wykonawca może odstąpić od umowy z powodu okoliczności, o których mowa, w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem
szczegółowego uzasadnienia.
W razie odstąpienia od umowy, Strony umowy przy udziale Inspektora Nadzoru sporządzą
w terminie do 5 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych, a
nieuregulowanych finansowo robót. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić w tym
przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia robót.
Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez Strony umowy przy
udziale Inspektora Nadzoru, ponosi Strona, z przyczyny której doszło do odstąpienia od
umowy.
§ 18
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy. Nie dotyczy to sytuacji, o których mowa w § 3 ust. 5.
Zmiana osób reprezentujących którąkolwiek ze stron oraz zmiana nazwy którejkolwiek ze
stron będąca wynikiem reorganizacji lub przekształcenia nie stanowi zmiany umowy.
§ 19
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane
polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla
siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY:
……..…………………..

WYKONAWCA:
.…..………………..…..…

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZĘŚCI UMOWU:
1. Oferta Wykonawcy
2 Kosztorys ofertowy

