Załącznik nr 8 do SIWZ
ZP. 271.20.2014

PROJEKT
Umowa
nr ZP.272…….
zawarta w dniu ………………… 2014 r. roku w Kalwarii Zebrzydowskiej, pomiędzy:
Gminą Kalwaria Zebrzydowska, z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej – Zbigniewa Stradomskiego
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą. reprezentowanym przez
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Posiadający NIP ……………………………………………………
REGON ………………………………………
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
Zadanie nr 1: Remont i poprawa estetyki istniejącego budynku „AGRONOMÓWKA”
w Leńczach, polegający między innymi na: wykonaniu termomodernizacji, budowie
odwodnienia budynku w miejscowości Leńcze na działkach nr 2195/13, 2195/15.
Zadanie nr 2: Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku zaplecza sportowego
Klubu Sportowego „Stanisławianka” wraz z budową instalacji kanalizacyjnej,
deszczowej, odprowadzeniem wód opadowych z dachu, budową drenażu
w miejscowości Stanisław Dolny na działkach nr 2502, 2503/1, 2468/4.
§2
1.

Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się następujący zakres:
Zadanie nr 1:
a) ocieplenie ścian zewnętrznych,
b) ocieplenie stropodachu,
c) wymiana okien,
d) remont kominów,
e) zabezpieczenie ścian fundamentowych i opaska wokół budynku,
f) drenaż opaskowy.
Zadanie nr 2:
a) drenaż opaskowy wokół budynku i zabezpieczenie ścian fundamentowych,
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

instalacja odprowadzenia wody,
zbiornik na wodę otwarty dwukomorowy,
ogrodzenie,
roboty uzupełniające,
roboty budowlane zewnętrzne,
ocieplenie ścian zewnętrznych domurowanych, wymiana drzwi zewnętrznych, tynk
cienkowarstwowy na ścianach istniejących,
h) roboty budowlane wewnętrzne,
i) wymiana okien,
j) dach rozbiórka i budowa
2. Szczegółowy zakres robót dla każdego zadania określony został w SIWZ, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót oraz w projekcie
budowlanym.
§3
1.
2.

Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy.
Zamówienie będące przedmiotem niniejszej umowy zostanie wykonane
w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 2 marca 2015 r.
§4

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część niniejszej
umowy.
§5
Zamawiający dostarczy Wykonawcy specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
projekt budowlany, dziennik budowy.
§6
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentami określonymi
w § 5 w dniu podpisania umowy.
§7
1.

2.

3.

Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
i w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz
przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego.
Ustanowiony Inspektor nadzoru będzie działał w granicach umocowania określonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013,
poz. 1409 ze zm.).
Wykonawca zobowiązuje się do oddelegowania kierownika budowy w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej i kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz przynależącą do właściwej izby samorządu
zawodowego.
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4.

5.

1.
2.

3.

4.

Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi być
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego.
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy gdy Wykonawca przedłoży
propozycję osoby, która będzie posiadać stosowne uprawnienia budowlane, wymagane
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmianę kierownika budowy Wykonawca
winien zgłosić Zamawiającemu w terminie do 7 dni przed jej dokonaniem.
Ewentualna zmiana na stanowisku Kierownika Budowy może nastąpić po akceptacji
Zamawiającego i musi być potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
W takim przypadku Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu niezbędne
dokumenty, w szczególności oświadczenie o przejęciu obowiązków wraz z wymaganymi
załącznikami.
§8
Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia budowy, a także do zapewnienia
warunków bezpieczeństwa.
Wykonawca pokryje koszty:
 organizacji placu budowy,
 bhp,
 zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich,
 korzystania z mediów (prąd, woda itp.)
 obsługi geodezyjnej inwestycji.
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom
organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań
określonych ustawą - Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji
wymaganych ustawą.
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy
i przekazać go Zamawiającemu w terminie na odbiór robót.
§9

1.

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów o ubezpieczenie z tytułu
szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu zdarzeń powstałych w trakcie robót.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
a) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
b) urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie
budowy przez Wykonawcę, niezbędny do wykonywania robót.
§ 10

1.
2.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 muszą odpowiadać wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie Prawo
Budowlane
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3.

Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowiązany jest
okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną.
§ 11

1.

2.

3.

1.

2.

Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy
wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe za
wykonanie przedmiotu umowy:
Zadanie nr 1: Remont i poprawa estetyki istniejącego budynku „AGRONOMÓWKA”
w Leńczach:
w kwocie netto - ……………………… złotych
+ VAT 23% ………………………. złotych
Razem brutto – …………………………. złotych
(słownie złotych brutto: ……………………………………………………………………………………………).
Zadanie nr 1: Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku zaplecza sportowego
Klubu Sportowego „Stanisławianka”
w kwocie netto - ……………………… złotych
+ VAT 23% ………………………. złotych
Razem brutto – …………………………. złotych
(słownie złotych brutto:………………………………………………………………………………………).
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6 %
wartości całkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
w formie pieniądza.
Zadanie nr 1: Remont i poprawa estetyki istniejącego budynku „AGRONOMÓWKA”
w Leńczach, polegający między innymi na: wykonaniu termomodernizacji, budowie
odwodnienia budynku w miejscowości Leńcze na działkach nr 2195/13, 2195/15 płatne
do kwoty 50 000,00 zł brutto w roku 2014, a pozostała część wynagrodzenia płatna
w roku 2015. Zadanie nr 2: Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku zaplecza
sportowego Klubu Sportowego „Stanisławianka” wraz z budową instalacji
kanalizacyjnej, deszczowej, odprowadzeniem wód opadowych z dachu, budową
drenażu w miejscowości Stanisław Dolny na działkach nr 2502, 2503/1, 2468/4 płatne
do kwoty 90 000,00 zł brutto w roku 2014, a pozostała część wynagrodzenia płatna
w roku 2015.
§ 12
Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru
o konieczności wykonania robót zamiennych o ile takie wystąpią, w terminie 7 dni od
daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.
Wykonawca zobowiązuje się do informowania Inspektora Nadzoru, o terminie zakrycia
robót ulegających zakryciu, oraz terminie robót zanikających. Jeżeli 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 pierwotnego.
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§ 13
Zapis w przypadku nie angażowania Podwykonawców.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście, bez udziału
podwykonawców.
§ 14
Zapis w przypadku angażowania Podwykonawców.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście oraz przy udziale
podwykonawców.
2. Zakres robót realizowany przez podwykonawcę obejmuje……………………………………………
3. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach
określonych w art. 647¹ i nast. Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawą z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ).
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty
budowlane, dostawy lub usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
5. 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 publicznego na
roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
7. Zamawiający, w terminie 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia;
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni.
8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni,
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane oraz kopii każdej zmiany umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia ich zawarcia.
10. Zamawiający, w terminie 14 dni może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni.
11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy
przez Zamawiającego.
12. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą, wymagana jest
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zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są dostawy lub usługi oraz kopii każdej zmiany umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie do 7 dni od dnia ich zawarcia, jeśli
wartość każdej z tych umów jest większa niż 5 000 zł.
14. W przypadku o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy
niż 14 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
§ 15
Zapisy w przypadku angażowania Podwykonawców.

1. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź
dalszego podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty
finansowe potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy
Wykonawcą a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą.
2. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia
należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, a wraz z fakturą za
wykonane roboty przedstawić Zamawiającemu dowody potwierdzające zapłatę
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
3. 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 niniejszego zamówienia.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, 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.
5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3. Zamawiający
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej
informacji.
7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez
zamawiającego, zamawiający może:
a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy, albo
c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.
8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. W takim przypadku
Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej
bezpośrednio podwykonawcy.
9. Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, lub konieczność dokonania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia
publicznego przez Zamawiającego.
10. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach
z dalszymi podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma
prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców
i żądania przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego
podwykonawcom wynagrodzenia.
§ 16
1.
2.

Strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne.
Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, za
wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za wykonany
przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad.
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto,
d) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 % wynagrodzenia
umownego,
e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1 %
wynagrodzenia umownego,
f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego,
g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, oraz uniemożliwienie rozpoczęcia lub
spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót, w wysokości 0,02 %
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki lub przerwy.
7

b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru, w wysokości 5,00 zł za każdy dzień zwłoki,
licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.
c) z tytułu odstąpienia od umowy, z przyczyn zależnych od Zamawiającego, za
wyjątkiem odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt. 1,
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
3) Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1) lit. c)
oraz pkt. 2) lit. c) niniejszego paragrafu powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia
wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy.
§ 17
1.
2.

3.

4.

5.

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie odbioru na 14 dni przed odbiorem.
Wykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu w trakcie odbioru pod rygorem
nieodebrania wykonanych robót, następujące dokumenty, pozwalające na ocenę
prawidłowości wykonania przedmiotu umowy:
a) protokół odbioru technicznego wykonanych robót,
b) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, zgodności wykonania
z dokumentacją i obowiązującymi przepisami i normami,
c) dziennik budowy,
d) protokoły badań sprawdzeń,
e) inwentaryzację geodezyjna powykonawczą dla zadania nr 2,
f) niezbędne świadectwa kontroli jakości i deklaracje zgodności wymagane
przepisami, stosowne atesty, certyfikaty na zastosowane materiały budowlane
i urządzenia.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może odmówić odbioru do
czasu usunięcia wad.
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
− jeżeli nie uniemożliwiają one odbioru przedmiotu umowy, Zamawiający może
obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
− jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.
Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych w tej dacie wad.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego oraz Inspektora
Nadzoru, o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór
zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
§ 18

1.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu
umowy.
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2.
3.
4.

Termin gwarancji wynosi 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć zgłoszone usterki w terminie
14 dni od daty zgłoszenia.
Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 60 miesięcy od daty odbioru
końcowego robót.
§ 19

Rozliczenie końcowe za przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót
i po ich odbiorze końcowym przez Zamawiającego oraz po przedłożeniu oświadczeń
Podwykonawców (jeżeli będą ustanowieni), że otrzymali należne im wynagrodzenie.
§ 20
Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od dnia jej
doręczenia, z zastrzeżeniem § 19, na konto Wykonawcy.
§ 21
1. Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy nie jest
dopuszczalny bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
§ 22
1.

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
a) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku powinno
nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
b) Zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy
Wykonawcy,
c) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn, oraz nie
rozpoczyna ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonego
w niniejszej umowie,
2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia
podpisania protokołu odbioru,
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Z zastrzeżeniem ust. 1 pkt. 1
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oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w terminie 14 dni od daty
wystąpienia okoliczności, stanowiących podstawę do jego złożenia.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki:
a) W terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według
stanu na dzień odstąpienia.
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, która odstąpiła od umowy.
c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych
niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od
niego.
d) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązany jest do:
• dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty,
które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
• odkupienia materiałów określonych w ust. 4 lit. c) niniejszego paragrafu umowy.
• przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
§ 23
1.
2.
3.
4.

5.

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest
zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiającego.
Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez
Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie
udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd
Rejonowy właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 24

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa Zamówień
Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu
Postępowania Cywilnego.
§ 25
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
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§ 26
Wykaz załączników do umowy:
a) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
b) zabezpieczenie umowy,
c) oferta Wykonawcy,
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………
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