Załącznik nr 8
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - wzór
Nr …………….
zawarta w dniu …………………… 2017 r. w Wiźnie, pomiędzy:
Gminą Wizna, z siedzibą: pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna, NIP 7182079056, zwaną dalej
„ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowaną przez:
dr inż. Zbigniewa Sokołowskiego – Wójta Gminy Wizna,
a
…………………………………………………………..,
NIP ……………………………….., REGON…………………………..,
reprezentowaną przez:
……………………….
zwaną w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ"
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
(znak sprawy: GK.271.5.2017), zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), o następującej treści:

1.
2.

3.
4.
5.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zamówienia
pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kramkowo”.
Przedmiotem niniejszej umowy jest: budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami
w miejscowości Kramkowo (sieć – odcinek od S22 do S 27, przyłącza do budynków o nr 30, 33, 45, 47), zgodnie z
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Ofertą
Wykonawcy z dnia ………………. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Szczegółowy zakres robót do wykonania został zawarty w dokumentacji projektowej tj.: projekcie budowlanym,
projekcie wykonawczym, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2
TERMIN WYKONANIA
1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy – po protokolarnym przekazaniu placu budowy.
2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi do dnia 30.11.2017r.
§3
OBOWIĄZKI STRON
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej przedmiotowej umowy,
2) ustanowienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonanie odbioru przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,
4) terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy,
2) terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami sztuki i techniki
budowlanej oraz zasadami prowadzenia robót budowlanych, obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi
przedmiotu umowy i przekazanie przedmiotu umowy do użytku,
3) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane,
4) zapewnienie wykonania na bieżąco obsługi geodezyjnej robót budowlanych,
5) należyte wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu materiałów własnych, zgodnie z umową, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa,
6) zastosowanie materiałów budowlanych posiadających: certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności,
7) ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu zamówienia
oraz wykonane roboty, aż do chwili ich odbioru,
8) prowadzenie na bieżąco dziennika budowy,
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9) zorganizowanie na własny koszt zaplecza budowy,
10) zabezpieczenia terenu budowy,
11) powiadamianie Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy o:
a) zmianie swojej siedziby lub nazwy, pod rygorem skutków doręczenia na poprzedni adres,
b) zmianie osób reprezentujących,
c) wszczęciu w stosunku do Wykonawcy postępowania upadłościowego, układowego lub likwidacyjnego,
d) zawieszeniu działalności Wykonawcy,
e) innych sprawach mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy,
12) natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,
13) dbanie o porządek na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy w należytym stanie i porządku oraz w stanie
wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
14) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez Podwykonawców,
15) zapłata wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców do udziału w
realizacji umowy,
16) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez
Wykonawcę,
17) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w czasie wykonywania robót lub
odbioru,
18) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej
wysokości,
19) przygotowania dokumentacji powykonawczej,
20) uczestniczenie w czynnościach odbioru robót,
21) zapewnienie na własny koszt przez cały okres robót dostępu do posesji położonych w pobliżu terenu budowy.
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jezeli wykonanie tych
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666). Obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę dotyczy osób
wykonujących czynności wskazane w SIWZ. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem
wykonywania danych czynności, wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zatrudnienia w
to miejsce innej osoby na umowę o pracę.
5. 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 osób, o których mowa w ust. 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) 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, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;
2) 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 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 imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników itp.). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) 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;
4) 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.

1.

§4
PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE
Wykonawca ustanawia Pana/Panią …………………………… jako kierownika budowy, posiadającego/ą uprawnienia
budowlane w specjalności ……………………………….., nr uprawnień ………………, który jest uprawniony do
działania w granicach określonych w art. 22 ustawy Prawo budowlane.
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy na inną osobę o kwalifikacjach co
najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzącym do zawarcia umowy po poinformowaniu o zamiarze tej zmiany inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.
Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych
stanowiących przedmiot umowy.
Zamawiający wyznacza Pana/ Panią ……………………………………… do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.
O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę, przed dokonaniem zmiany.
Zmiana osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.

§5
ODBIORY ROBÓT
1. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy
i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje zgłoszonych przez Wykonawcę odbiorów robót zanikających i ulegających
zakryciu niezwłocznie, potwierdzając ich odbiór wpisem do dziennika budowy. Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego
uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę
niezwłocznie.
3. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub
ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem Wykonawca jest zobowiązany odkryć
lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.
4. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. Odbiór końcowy jest dokonywany
po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających się na przedmiot umowy, na podstawie
pisemnego oświadczenia kierownika budowy potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu
przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.
5. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym
inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
6. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał
przedmiot umowy.
7. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go
o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania
odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
8. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, uznaje się zgłoszenie
gotowości do odbioru końcowego, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.
9. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do
dokonania końcowych rozliczeń Stron.
10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) w przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniają w treści
protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w
protokole odbioru, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę;
2) jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są
gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia lub z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających
korzystanie z przedmiotu umowy, Zamawiający może przerwać odbiór:
a) wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót lub usunięcia wad, uwzględniający ich złożoność
techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru, pkt 1 ma odpowiednie
zastosowanie lub,
b) żądając wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy, lub obniżenia przysługujące
Wykonawcy wynagrodzenie o wartość robót obejmujących stwierdzone wady.
11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
§6
WYNAGRODZENIE I ZAPŁATA WYNAGRODZENIA
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy Strony ustalają, wynagrodzenie ryczałtowe brutto w
wysokości ………… zł (słownie ........................................................................ ) w tym podatek VAT w wysokości
……..% w kwocie ................................................... złotych.
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2. Wysokość wynagrodzenia ustalona na podstawie przedstawionej oferty, uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i
koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją robót objętych
zamówieniem, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu
umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania
zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia wartości robót niewykonanych, a ujętych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
6. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi jedną
fakturą końcową za całkowicie zakończony i wykonany przedmiot umowy. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowił
będzie bezusterkowy odbiór końcowy przedmiotu zamówienia potwierdzony protokołem odbioru końcowego
podpisanym przez przedstawicieli umawiających się Stron.
7. Jeżeli w toku realizacji umowy część przedmiotu umowy zostanie ograniczona lub wyłączona, to wynagrodzenie
umowne zostanie pomniejszone o wartość tych robót, ustaloną w oparciu o kosztorys ofertowy.
8. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy nr
……………………………………………………………. w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy.
9. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
11. Wystawiana faktura powinna zawierać następujące dane:
NABYWCA: Gmina Wizna
pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna
NIP 7182079056
ODBIORCA: Urząd Gminy Wizna
pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna
12. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności
określonych w zawartej z nim umowie.
13. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), których
termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do
reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

§7
GWARANCJA WYKONAWCY I UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI
Wykonawca udziela Zamawiającemu ………… letniej gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.
Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego
przedmiotu umowy.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnej naprawy lub usunięcia ewentualnych
usterek lub wad przedmiotu umowy. Wszelkie koszty związane z gwarancją i rękojmią ponosi Wykonawca.
Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za
wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Strony ustalają, że okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu
umowy będzie odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji jakości, z zastrzeżeniem, że okres gwarancji nie może
skracać ustawowego okresu rękojmi.
W wypadku wystąpienia w trakcie użytkowania w okresie gwarancji jakości jakiejkolwiek wady (usterki), Wykonawca
zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, licząc od momentu jej
zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnie na adres ……………, lub telefonicznie na numer …………, lub faksem na
numer …………, lub pocztą elektroniczną na adres …………… W przypadku ujawnienia wad zagrażających zdrowiu
lub życiu, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek w trybie natychmiastowym.
Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma
prawo zlecić innemu Wykonawcy do usunięcia wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany będzie pokryć związane z
tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty, niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej za
opóźnienie terminu usunięcia wady (usterki). Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia
kwoty równej kosztom wykonania innego Wykonawcy usuwającego wady, o których mowa w zdaniu poprzednim.
Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas usuwania wad lub usterek.
§8
UBEZPIECZENIE
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1.

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które
mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej na czas realizacji robót objętych umową.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników
i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia.

1.
2.
3.
4.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

§9
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości 10 % wartości wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 tj. ………………….……. zł
(słownie: …………………………………………………) w formie: ……..................
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w
szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:
1) 70 % kwoty zabezpieczenia - w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o ile nie
zostało wykorzystane zgodnie z § 9 ust. 2 umowy,
2) 30% kwoty zabezpieczenia najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji, o ile nie zostało
wykorzystane.
§ 10
ODSTAPIENIE OD UMOWY
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach
Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu jej wykonania także w
przypadku:
1) opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 2,
2) jeśli Wykonawca zaprzestał wykonywania robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem
przyczyn spowodowanych siłą wyższą, zaś przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni;
3) jeśli Wykonawca nie usunął wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w protokole odbioru i w okresie
gwarancji i rękojmi;
4) jeśli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami umowy, ze sztuką budowlaną, używa
materiałów i urządzeń nie posiadających dopuszczenia do stosowania lub nienależycie wykonuje swoje
zobowiązania umowne;
5) wszczęcia postępowania układowego lub likwidacyjnego Wykonawcy;
6) jeśli Wykonawca narusza określone w umowie zasady zawierania umów z podwykonawcami;
7) jeśli Wykonawca zalega bądź opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz podwykonawców.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru prac lub podpisania protokołu odbioru.
b) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie 1 miesiąca
od upływu terminu płatności określonego w § 6 ust. 8.
Zamawiający lub Wykonawca uprawniony jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni, licząc
od dnia, w którym wystąpiła okoliczność uzasadniająca odstąpienie od umowy.
Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma
złożonego w siedzibie Strony umowy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez
Stronę umowy.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy, na zasadach określonych w ust. 7-11 niniejszego paragrafu.
W terminie 10 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy
protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi
podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na
dzień odstąpienia.
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9. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego
do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w
celu zwrotu kosztów ich nabycia.
10. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja robót i wykaz tych
materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury.
11. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze.
§ 11
KARY UMOWNE
1. Strony ustalają następujące kary umowne:
1) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej niewykonania przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
10% wartości umowy brutto,
2) w przypadku opóźnienia terminów określonych w § 2 ust. 2, w § 5 ust. 10 pkt 1, w § 5 ust. 10 pkt 2 lit a i w § 7 ust.
4 umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto
za każdy dzień opóźnienia,
3) Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w wysokości 1000 zł (za każdego pracownika) - za
każdy stwierdzony przypadek zatrudnienia pracowników zaangażowanych bezpośrednio przy realizacji
zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ na podstawie umowy innej niż umowa o pracę w rozumieniu przepisów
Kodeksu pracy,
4) Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w wysokości 1000 zł - za każdy stwierdzony przypadek
braku odpowiednich umów ubezpieczenia, o których mowa w § 8,
5) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie
od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z zastrzeżeniem okoliczności o których mowa w § 10
ust. 1,
6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne także w następujących przypadkach:
a) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 200,00 zł za
każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych
Podwykonawców,
b) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 20,00 zł
za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,
c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, albo projektu jej zmiany - w wysokości 1 % wartości niniejszej umowy brutto za każdy
nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 % wartości niniejszej umowy brutto za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,
e) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie robót
budowlanych, dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie w wysokości 200,00 złotych,
f) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż
Wykonawca lub zaakceptowanego przez Zamawiającego Podwykonawcę skierowanego do ich wykonania
zgodnie z zasadami określonymi umową - w wysokości 15% wartości niniejszej umowy brutto.
2. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Wykonawcę kary umownej Zamawiającemu służy prawo do naliczania
odsetek ustawowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. W innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może
żądać odszkodowania na zasadach ogólnych.
4. Wszystkie kary umowne zastrzeżone w niniejszej umowie mogą być potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań
wynikających z umowy.
6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy kar umownych łącznie ze wszystkich tytułów.
§ 12
UMOWY O PODWYKONAWSTWO
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1. Wykonawca wykona siłami własnymi następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy ..........., a
Podwykonawcy ……………………………….. powierzy wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących
przedmiot umowy ….............
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników,
jak za własne działania lub zaniechania.
3. Wykonawca może zlecić wykonanie robót wyłącznie podwykonawcom mającym odpowiednie doświadczenie i
kwalifikacje.
4. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z
podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, w następującym trybie:
1) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy, projekt zmiany umowy z podwykonawcą;
2) w terminie 14 dni od dnia złożenia projektu umowy, projektu zmiany do umowy Wykonawcy Zamawiający udzieli na
piśmie zgody na zawarcie umowy albo, podając uzasadnienie, zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy, projektu
zmiany do umowy co jest równoznaczne z odmową udzielenia zgody;
3) w przypadku odmowy, o której mowa w pkt 2, Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy z podwykonawcą w
powyższym trybie, uwzględniając zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.
5. Projekt umowy z podwykonawcą będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w
terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy nie zgłosi zastrzeżeń do umowy. Umowa z Podwykonawcą lub
dalszym Podwykonawcą musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Zamawiający nie dokona zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, który zawarł niezaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo (z pominięciem
trybu, o którym mowa w ust. 5), której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł nieprzedłożoną
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na
roboty budowlane.
7. Każdy projekt umowy z podwykonawcą musi zawierać w szczególności:
1) zakres robót budowlanych, dostaw lub usług przewidzianych do wykonania,
2) terminy realizacji, nie dłuższy niż wynikający z umowy pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym,
3) wynagrodzenie i terminy płatności (nie dłuższy niż 30 dni od dnia potwierdzenia prawidłowego wykonania prac),
4) tryb rozwiązania umowy z podwykonawcą, w przypadku rozwiązania przedmiotowej umowy,
5) wysokość kar umownych.
8. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię każdej umowy, projektu
zmiany umowy zawartej z podwykonawcą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiający ma prawo zgłosić sprzeciw do umowy w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
9. Przy każdorazowej zmianie umowy dokonywanej przez Wykonawcę stosuje się odpowiednio powyższe uregulowania.
10. Zamawiający może żądać od Wykonawcy na każdym etapie realizacji robót zmiany Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, w szczególności jeżeli zachodzą uzasadnione podejrzenia, że sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje,
którymi dysponuje Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie dają rękojmi należytego i terminowego wykonania
powierzonych im robót, nieprzestrzegania przepisów bhp i ppoż. i realizacji robót niezgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Zamawiający może żądać natychmiastowego usunięcia przez Wykonawcę Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy/ w przypadku niewypełnienia przez ich określonych powyżej obowiązków dotyczących
podwykonawstwa. Zmiana Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy wymaga zachowania trybu określonego w
ust. 4.
11. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania
podwykonawców, w takim samym stopniu, jakby były to działania lub zaniechania jego samego, jego własnych
pracowników lub pełnomocników. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców i dalszych
Podwykonawców tak jak za działania własne. Wykonanie prac przy pomocy podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.
12. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z
zachowaniem terminów płatności. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę mogącą wyniknąć dla
Zamawiającego z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonywane przez
podwykonawców.
13. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust.
12, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania
odsetek.
14. 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.
15. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o
żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag
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dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.
16. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający
może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej
zapłaty lub,
2) 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,
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
17. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie,
będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 12, 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 ust. 15 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub
Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.
18. Bezpośrednie płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcom za wykonane roboty budowlane Wykonawca
będzie realizować na konta bankowe Podwykonawców wskazane w umowie na podwykonawstwo.
19. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bądź złożonej do depozytu sądowego
Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, składając równocześnie Wykonawcy oświadczenie o
dokonanym potrąceniu.
20. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości
dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.
21. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa w ust. 15, zawierające szczegółowe
uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania oraz co do wypełnienia przez
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na
wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających
wpływ na tę wymagalność.
22. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o
których mowa w ust. 15, i wykaże niezasadność takiej płatności lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa
w ust. 15, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.
23. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną
za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.
24. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
usług.
25. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 7 dni
od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania
płatności bezpośredniej za uzasadnioną.
26. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do
podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym
zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.
27. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności
bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 umowy.
§ 13
ZMIANA WARUNKÓW UMOWY
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą
dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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2. Przewiduje się dokonanie zmiany postanowień niniejszej umowy ze względu na zaistnienie niżej wymienionych
przypadków:
1) przedłużenie terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie
terminu zakończenia robót, w szczególności z powodu:
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem
okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, w szczególności: będą następstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy, wystąpienia kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały
lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót;
b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót zgodnie
ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową,
normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od
przyjętych w dokumentacji projektowej, uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową
lub które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
przedmiotu umowy;
d) natrafienia na przeszkody fizyczne w trakcie wykonywania robót, nie przewidziane w dokumentacji;
e) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu
umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub
opóźniają realizację przedmiotu umowy lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;
f) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
g) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są
zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność;
h) wystąpienia braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy;
i) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
2) zmiana w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;
b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego;
c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od
przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;
d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w
szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektów budowlanych;
e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wynikająca z niedostępności na rynku materiałów
lub urządzeń spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji konieczności
zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych albo usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad
ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania założonego efektu użytkowego;
f) w przypadku ograniczenia zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy jeżeli okaże
się, że niektóre elementy robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego,
g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;
h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
3) zmiana w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, wynikających z wprowadzonych w dokumentacji
projektowej zmian na etapie realizacji. Powyższa zmiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego.
4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności ze względu na:
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a) wykonanie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie
tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi
przepisami, wykonania;
b) wykonanie robót dodatkowych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie
tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi
przepisami, wykonania;
c) potrzebę wykonania robót dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lecz
koniecznych do prawidłowego wykonania umowy, w szczególności bez których nie zostałyby osiągnięte zakładane
parametry funkcjonalne i użytkowe przedmiotu umowy;
d) zmianę obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy
po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę różnicy w kwocie
podatku zapłaconego przez Wykonawcę, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian;
e) rezygnację z wykonania części robót przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej –
wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, zostanie pomniejszone o wartość wynikającą z iloczynu
jednostek miary robót niewykonanych oraz odpowiednio cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, w szczególności
informacji o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy.
Strony umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich
dokumentów przekazanych przez drugą Stronę, uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być
wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy.
Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do niewykorzystywania pozyskanych informacji w
związku z realizacją umowy w celach innych niż określone w niniejszej umowie.
Wykonawca w związku z wykonywaniem niniejszej umowy ponosi odpowiedzialność za nielegalne ujawnianie lub
pozyskiwanie danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego lub działalności
przez niego prowadzonej, które znajdą się w posiadaniu Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy.
Postanowienie to nie odnosi się do informacji, które są powszechnie znane lub zostaną podane do wiadomości
publicznej samodzielnie przez Zamawiającego.
Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2017r., poz.1323.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459
z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) Oferta Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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