Załącznik nr 9 do SIWZ
Wzór umowy

UMOWA NR ….....................
zawarta w dniu ………………2018 r. pomiędzy Pływalnią Miejską, w

Jelczu-Laskowicach ul. Basenowa 5,

reprezentowaną przez:
Kierownika Pływalni Miejskiej
Główną Księgową

- Waldemara Chmielewskiego
- Dorotę Surdel

zwaną dalej „Inwestorem”,
a firmą
…………………………..wpisaną do KRS Nr lub ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …. pod
numerem ewidencyjnym ….
Regon ………….., NIP………………….
zwaną dalej „Wykonawcą”
reprezentowaną przez:
1)
– ………………………………
§1
1.

2.

W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ………... Zamawiający na podstawie ustawy z 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót w
ramach zadania: „Remont dachu krytej pływalni miejskiej w Jelczu-Laskowicach”, zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką
budowlaną.
Integralną częścią umowy jest:
1) Dokumentacja projektowo-wykonawcza
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,
3) Oferta Wykonawcy z dnia ……………………...
§2

1.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych.

2.

Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych
materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

3.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie
Zamawiającego, jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

4.

Badania, o których mowa w ust. 3, będą realizowane przez Wykonawcę na jego własny koszt.

5.

Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić
te badania; jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót, są
niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przypadku zgodności koszty pokrywa
Zamawiający.

6.

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
1)

informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia konieczności ich wykonania,

2)

informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających

7.

Prace budowlane należy wykonywać przy użyciu materiałów, dla których standardy określono w Dokumentacji projektowowykonawczej oraz STWiOR. Odstępstwa od w/w zasady należy każdorazowo uzgadniać z inspektorem nadzoru inwestorskiego
i przedstawicielem zamawiającego.

8.

Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejęcia do czasu oddania przedmiotu umowy.
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9.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy lub zaniedbania podczas wykonywania robót.

§3
1.

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania Umowy.

2.

Termin rozpoczęcia robót budowlanych: do 14 dni od daty przekazania placu budowy.

3.Termin realizacji zamówienia – do 31.10.2019r w tym :
Do 31.08.2019r. wykonanie prac nad niecka basenową pozwalające na użytkowanie basenu.

§4
1.

2.

Do obowiązków Zamawiającego należy:
1)

przekazanie placu budowy,

2)

zapewnienie nadzoru inwestorskiego

Do obowiązków Wykonawcy należy:
1)

organizacja i zagospodarowanie zaplecza i placu budowy,

2)

poniesienie ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, montażu licznika zużycia wody oraz koszty
zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

3)

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienie ich i
doprowadzenie do stanu pierwotnego,

4)

wykonanie badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót
ulegających zakryciu lub zanikających,

5)

zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej w szczególności wytyczenie
oraz inwentaryzację powykonawczą,

6)

uzyskanie w imieniu Inwestora dokumentu zezwalającego na użytkowanie obiektu, obejmujące uzyskanie wszelkich
uzgodnień, badań, protokołów i innych niezbędnych dokumentów do uzyskania zezwolenia na użytkowanie, w tym:
zawiadomienie odpowiednich organów i uzyskanie pozytywnych decyzji, protokołów zgodnie z obowiązującymi
przepisami,

7)

odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,

8)

zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

9)

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych
materiałów, odpadów i śmieci,

10) oznakowanie, zabezpieczenie i oświetlenie miejsc kolizyjnych,
11) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji
odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu,
12) wykonanie kompletnej dokumentacji i oznakowania dróg ewakuacyjnych, p.poż. oraz opracowania instrukcji postępowania
na wypadek pożaru;
13) wyposażenie obiektu, będącego przedmiotem zamówienia, w niezbędny sprzęt p. pożarowy i jego oznakowanie.
14) po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz
uporządkowanie terenu,
15) przygotowanie i skompletowanie dokumentacji powykonawczej budowy (2 egz).
16) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy,
przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego
Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający
posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmować, co najmniej :
a)

Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej
umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub
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niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu,
b)

Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności
wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości
kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych;

1.

§5
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …..... zł brutto (słownie: ….............),
w tym ……% podatek VAT – …....... zł (słownie: ….........) zgodnie z wynikiem przetargu z dnia …......r.

2.

W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 mieszczą się wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy w tym między
innymi : koszty robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i
likwidacji zaplecza budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy, opłaty za transport odpadów i ich
składowanie, koszty związane z utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki.

3.

Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej w terenie oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
prawidłowej wyceny wartości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym
skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
§6

1.

Rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy następowało będzie na podstawie faktur częściowych ( 2 ) które wykonawca wystawi
na podstawie protokołów przerobowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,

2.

Rozliczenie wykonawcy na podstawie faktur częściowych nie może przekroczyć 90 % wartości wynagrodzenia umownego .

3.

Zapłata należności realizowana będzie przez Zamawiającego, na podstawie protokołu odbioru końcowego potwierdzonego
przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, przy udziale inspektora nadzoru oraz na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawcę.

4.

Zapłata należności nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

5.

W razie nieterminowej zapłaty Wykonawca może naliczyć ustawowe odsetki.

6.

W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego wartość przedmiotu umowy zostanie odpowiednio zmniejszona w oparciu o
kosztorys ofertowy Wykonawcy.

7.

W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje część robót przy pomocy podwykonawcy, Zamawiający dokona zapłaty wymaganego
wynagrodzenia Wykonawcy po uprzednim przedstawieniu przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

8.

Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Inwestora na konto Wykonawcy Nr ……………….w Banku
…………………………..w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Inwestora faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT,
brak dokumentu potwierdzającego zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, a także
brak protokołu odbioru końcowego spowodują naliczenie ponownego 14-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia
poprawionych lub brakujących dokumentów.

9.

Ceny robót nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację.
§7

1.

Wykonawca udziela ...... - miesięcznej gwarancji na wykonanie przez siebie przedmiot zamówienia (umowy).

2.

Bieg okresu gwarancji rozpocznie się z chwilą wykonania (zakończenia) całości przedmiotu zamówienia, potwierdzonego
spisaniem całościowego, końcowego protokołu odbioru robót i przekazania przedmiotu zamówienia do eksploatacji.

3.

W okresie gwarancji wszelkie naprawy i przeglądy gwarancyjne obiektów i urządzeń będących przedmiotem zamówienia będą
wykonywane wyłącznie kosztem i staraniem wykonawcy.

4.

Rozszerza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, a w związku z tym uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne
przedmiotu zamówienia (umowy) wygasają wraz z upływem okresu, na który Wykonawca udzielił na wykonany przedmiot
zamówienia (umowy).
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5.
§8
1. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie/nie będzie1 z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem
poniższych przepisów.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek posiadać
odpowiednie kwalifikacje do realizacji zleconej części zamówienia oraz dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów
potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 3 dni.
3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej.
4. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane:
1)

niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2)

gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.

6.

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie określonym ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

7.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

8.

Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.

9.

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w
terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% kwoty, o
której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o
podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3, zamawiający
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary
umownej.
12. Przepisy ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
13. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających
z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych
podwykonawców jak za własne.
14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub który zawarł przedłożoną 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.

1

Niepotrzebne skreślić
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15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa
w ust. 13 w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tej informacji.
18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1)

nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca
wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)

złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty
lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)

dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w
ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa
w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1
niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez
Zamawiającego.
20. Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
§9
1.

Odbiory robót częściowych i zanikających dokonywane będą przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego
zgłoszenia w dzienniku budowy, w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia.

2.

Strony ustalają następujące zasady odbioru końcowego:
a)

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego robót wykonanych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, potwierdzoną przez inspektora nadzoru.

b)

W odbiorze uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

c)

Odbiór końcowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych robót pod względem technicznym, estetycznym,
użytkowym.

d)
3.

Czynności odbioru rozpoczną się w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia do gotowości do odbioru i zakończą w ciągu 14 dni.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości
wykonania przedmiotu odbioru:
a)

oświadczenie kierownika robót, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z przepisami i

normami oraz, że

doprowadzono do należytego stanu i porządku teren budowy;

4.

b)

atesty na zastosowane materiały;

c)

dokumentację projektową powykonawczą z oznaczeniem ewentualnych zmian;

W przypadku stwierdzenia podczas odbiorów wystąpienia wad, Zamawiający może:
a)

obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

b)

zażądać usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego;

c)

odstąpić od odbioru i po usunięciu wad przystąpić ponownie do odbioru. W tym przypadku za datę zakończenia uważać
się będzie datę zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do ponownego odbioru;

d)

żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi;
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5.

O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu
odbioru robót.

6.

Zamawiający wyznacza termin przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i
usterek wyznacza także termin do usunięcia wad.
§10

1.

Zamawiający ustanawia do pełnienia nadzoru inwestorskiego – …………………

2.

Wykonawca ustanawia kierownika robót - ……………………………………….

3.

Przedstawicielem Zamawiającego jest ………………………….

1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

§11
1)

za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1, za każdy
dzień zwłoki licząc od dnia upływu terminu umownego zakończenia robót określonego w § 3,

2)

za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 5 ust 1, za każdy dzień zwłoki licząc od wyznaczonego terminu usunięcia wad,

3)

w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości
10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1 niniejszej umowy.

4)

za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany w wysokości 2000 zł,

5)

za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokości 2000 zł,

6)
2.

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 2000 zł.

Strony zastrzegają sobie, że niezależnie od kar umownych mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości
poniesionej szkody.

3.

Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy,

4.

Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją
niniejszej umowy
§12

1.

W razie zaistnienia istotnej zmiany 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 wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.

2.

Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest
prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego .Zamawiający może bez
wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu jej wykonania.

3.

Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do
zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu
Zamawiający może od umowy odstąpić.

4.

W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku w
terminie trzech dni roboczych od dnia ustania umowy.

5.

Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania umowy, których zakres zostanie
określony w protokole inwentaryzacji.
§13

1.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto w formie ………...

2.

Zamawiający zwolni 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za
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należycie wykonane potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót, natomiast pozostałą część obejmującą
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady robót budowlanych.
3.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie dotyczącym realizacji przedmiotu zamówienia musi obejmować czas
niezbędny na dokonanie odbioru końcowego.

4.

Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione
zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu.
§14

1.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli zmiany będą korzystne dla
Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, a w szczególności zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć:
1)

Terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana
spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami
niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy:
a) siły wyższej tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia. Strony za okoliczności siły
wyższej uznają w szczególności : powódź, huragan lub trąba powietrzna, trzęsienie ziemi, upadek statku
powietrznego ,pożar ,działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy lub
ogłoszony stan klęski żywiołowej;
b) wykrycie instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nieujętych w dokumentacji projektowej i
niezinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń, a wymagających przebudowy lub
rozbiórki w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy;
c) odkrycie na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym;
d) konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy;
e) okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne, utrudniające lub
uniemożliwiające terminowe wykonania przedmiotu umowy;
f) opóźnienia, nie wynikające z winy Wykonawcy, w uzyskaniu wszelkich zezwoleń, decyzji, uzgodnień,
opinii, ekspertyz itp. Warunkujących wykonanie przedmiotu umowy;
g) wystąpienia istotnych z punktu widzenia terminu realizacji umowy( co Wykonawca wykaże),
uzasadnionych błędów projektowych;
h) rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej umowy przez
Zamawiającego w drodze udzielenia zamówienia dodatkowego zgodnie z treścią właściwych przepisów
odrębnych;

2)

Zmiany w sposobie realizacji przedmiotu umowy w postaci:
a) zmiany rozwiązań technicznych/technologicznych, w tym materiałów i urządzeń, powodujące poprawienie
parametrów technicznych obiektu budowlanego , z uwagi na postęp technologiczny;
b) konieczności realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż
wskazane w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia;
c) odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków
technicznych/technologicznych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy
dotychczasowych założeniach technologicznych;
d) konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych w tym zmiany materiałów i urządzeń ze względu na zmiany
obowiązującego prawa;
e) wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, w sytuacji gdy wykonanie
tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu umowy określonego
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w § 1 ust. 1 umowy;
f) zmiany rozwiązań technicznych/technologicznych, w tym materiałów i urządzeń, nowocześniejszych niż
zawarte w dokumentacji projektowej, korzystnych pod względem eksploatacyjnym lub kosztowym dla
Zamawiającego tzn. powodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację lub/i
konserwację;
3)

Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy (adresu),

4)

Zmiany ustawowej stawki podatku VAT wprowadzona w życie po dacie podpisania umowy i w konsekwencji zmiana
wynagrodzenia (przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto, kwota netto pozostaje bez zmian).

5)

Zmiany, polegające na ograniczeniu zakresu robót budowlanych w przypadku, gdy wykonanie danych robót będzie
zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami i decyzjami
wykonania przedmiotu umowy (roboty zaniechane) wraz ze skutkami zmiany wysokości wynagrodzenia w oparciu o
kalkulację kosztów wynikającą z kosztorysu ofertowego;

6)

Sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla Zamawiającego;

7)

Zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom,

8)

Konieczności zmiany osób odpowiedzialnych: za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego, za pełnienie
funkcji kierownika robót,

9)

W przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których
wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny dla
wyeliminowania tych błędów.

10) Wszystkie powyższe postanowienia opisane w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem
dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie,
pod rygorem nieważności zmiany. Podstawą do zawarcia aneksu są dokumenty (decyzje, protokoły, notatki itp.), z
których wynika uzasadnienie dokonanych zmian.
7.

Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogą być wprowadzone do umowy w każdym
czasie.

8.

Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez Umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie
pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.
§15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych.
§16
Sprawy sporne we własnym zakresie rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§17
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy).

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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