Umowa nr 01……..
zawarta w dniu ……………. 2018 r. pomiędzy:
NABYWCA:
Powiat Grajewski, ul. Strażacka 6B,
19-200 Grajewo,
NIP 7191568228
ODBIORCA:
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie,
ul. A. Mickiewicza 3,
19-200 Grajewo
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………… – Dyrektor Zespołu Szkól Nr 1 w Grajewie
zwanym dalej Zamawiającym,
a ……………………………………………………………
z siedzibą (adres) …………………………………………..
posiadającym nr NIP , REGON
reprezentowanym przez:
…………………………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907. z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, na wykonanie zadania
inwestycyjnego p/n Remont bieżący sześciu sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w
Grajewie, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania: „Remont bieżący sześciu sal lekcyjnych w
budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie, zgodnie ze specyfikacjami techniczną wykonania i
odbioru robót, przedmiarem oraz ofertą Wykonawcy.
1. Dokumenty te stanowią integralną część Umowy.
2. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą
starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją pracy.
§2
1. Wykonawca zapewni wykonanie umowy z należytą starannością, w sposób zgodny z ustaleniami
określonymi w Specyfikacji technicznej, wymaganiami ustaw, aktów wykonawczych, obowiązujących
norm, zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem wszelkich norm i wymogów BHP, a w
szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem faktycznym na terenie objętym przedmiotem
umowy i załącznikami do niej i że nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących zakresu robót i warunków ich
prowadzenia.
§3
Termin wykonania zamówienia

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem …….06.2018 r.
2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż do dnia 31lipca
2018 r.

3. Wykonawca rozpocznie i będzie realizował roboty zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo –
terminowym”, zwanym w dalszej części umowy „harmonogramem”, stanowiącym załącznik do nn.
umowy.
4. Uzgodniony z Zamawiającym harmonogram, o którym mowa w § 3 ust. 3 nn. Umowy stanowi
podstawę do bieżącej kontroli realizacji umowy i jej rozliczania.

5. Wykonawca ma obowiązek w taki sposób realizować roboty, by nie zakłócić funkcjonowania
szkoły. Roboty uciążliwe, głośne itp. należy prowadzić w godzinach popołudniowych lub w okresie
wolnym od pracy.
6. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie
stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest
odpowiedzialny za:
1) sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia” (art. 21a ust. 3 prawa budowlanego), tablicy informacyjnej i ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
2) prowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)
7. Termin ustalony w ust. 2 mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
7.1 okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności:
a. wstrzymania robót przez Zamawiającego;
b. odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń,
uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę
7.2 działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni
wpływ na terminowość wykonywania robót;
7.3 wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności;
8. W przedstawionych w ust. 7 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym
że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie
okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione
przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o
których mowa w ust. 7.1.
9. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu
wykonania robót lub ich części, tempo robót według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich
zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa
robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę.
10. Zamawiający ma możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie
leżących po stronie Wykonawcy.
11. Przesunięcie etapów pośrednich realizacji umowy nie wymaga sporządzania aneksów do umowy.
§4
Obowiązki Stron

1. Zamawiający zobowiązany jest do:
1) protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
3) zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy,
4) końcowego odbioru przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) realizacji robót w taki sposób, by nie zakłócić funkcjonowania szkoły. Roboty uciążliwe, głośne
itp. należy prowadzić w godzinach popołudniowych lub w okresie wolnym od pracy,
2) powiadomić Zamawiającego na piśmie o terminie rozpoczęcia prac oraz z 3-dniowym
wyprzedzeniem o terminie zakończenia robót na obiekcie,
3) wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
normami, ofertą, postanowieniami umowy, technicznymi zasadami sztuki budowlanej oraz z
etyką zawodową,
4) protokolarnego przejęcia terenu budowy,
5) zorganizowania zaplecza budowy i jego zabezpieczenia z zachowaniem najwyższej staranności,
6) utrzymywania na bieżąco ładu i porządku na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót i po
ich zakończeniu,
7) przygotowania i zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w
czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad,
8) zapewnienia ciągłego kierowania robotami przez osoby posiadające wymagane uprawnienia,
9) przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy niezwłocznie po jej podpisaniu,
10) dostarczenia Zamawiającemu oświadczeń osób o podjęciu obowiązków kierowników
budowy/robót oraz wymaganych zgodnie z treścią SIWZ uprawnień tych osób i zaświadczenie
lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora

Nadzoru Budowlanego, dla osób z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r.
oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego kierowników),
11) szczegółowego sprawdzenia w terenie warunków wykonania umowy,
12) wykonania i utrzymania na swój koszt zaplecza budowy oraz strzeżenia mienia znajdującego
się na terenie budowy, a także zapewnienia warunków bezpieczeństwa realizacji robót.
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych,
zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach,
używanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego
celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych w
pobliżu placu budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili
przejęcia placu budowy oraz zobowiązuje się wykonać wszelkie przyłącza do celów budowy
oraz ponosić koszty poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzania ścieków,
13) zagospodarowania terenu budowy, dla celów realizacji przedmiotu umowy, w granicach
wskazanych przez Zamawiającego.
14) opracowania i pisemnego przedstawienia do akceptacji Zamawiającego, przed rozpoczęciem
robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem BIOZ” oraz planu
zapewnienia jakości i stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących
ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa ruchu,
15) umożliwiania wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy
wykonywanie zadań określonych Prawem budowlanym oraz udostępniania im danych i
informacji wymaganych zgodnie z tą ustawą,
16) przedstawienia w dniu odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu, na wniosek
Zamawiającego, protokołu z prób i badań tych robót,
17) okazywania (na każde żądanie Zamawiającego) dokumentów (atestów, certyfikatów itp.)
stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiałów, wyrobów,
urządzeń używanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji
przedmiotu umowy zrezygnować z użytych materiałów, wyrobów jeżeli nie będą one zgodne z
obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami specyfikacji wykonania robót, przedmiarem
robót, a także z tych części robót, których one dotyczą. Rezygnacja ta nastąpi niezwłocznie po
stwierdzeniu niezgodności w formie pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy,
18) stosowania w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony
środowiska naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie
realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę,
19) odpowiedzialności za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich wynikłe na
skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy,
20) ponoszenia odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą materiałów
przeznaczonych do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do zakończenia realizacji
przedmiotu umowy (m. in. utrzymanie ich w ciągu całego okresu trwania budowy w należytym
stanie i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone lub
skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie),
21) naprawienia na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych w
okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich
powstania,
22) ponoszenia odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi,
23) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót albo ich części bądź urządzeń
– naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt własny,
24) zabezpieczenia dróg prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które może spowodować
transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowanie się do obowiązujących
ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu
budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach,
25) sprzątania na bieżąco dróg wewnętrznych, dróg publicznych i ulic z zanieczyszczeń powstałych
od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców,
a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastową naprawę,
26) wykonywania wszystkich robót objętych umową, w taki sposób, aby nie zakłócać, w stopniu
większym, niż jest to niezbędne, interesów osób trzecich,
27) wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z „harmonogramem”, stanowiącym załącznik do nn.
umowy.

§5
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie z ofertą Wykonawcy wybraną w
trybie zapytania ofertowego jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą:

I. Remont bieżący sześciu sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie,
netto ………………
podatek VAT (23%) ………………..
razem (brutto)…………………zł, słownie złotych: ……………………………………
3. Wynagrodzenie powyższe obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu
realizacji przedmiotu umowy.
4. Należności dla Wykonawcy zrealizowane zostaną poleceniem przelewu w terminie 30 dni od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy -…………………...
5. Za przekroczenie terminu płatności Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek.
6. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało:
a) jedną fakturą końcową po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
7. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie
przelewu.
§6
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji na okres wskazany w ofercie
tj. 36 m-cy. z dniem dokonania końcowego odbioru i podpisania protokołu odbioru końcowego
przedmiotu umowy, Wykonawca wystawi oddzielny dokument, w którym udzieli gwarancji.
2. Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania
odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady i usterki przedmiotu umowy zgodnie z ofertą
i przepisami Kodeksu cywilnego.
4. W zakresie usterek stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres
gwarancji liczony jest ponownie począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia ich usunięcia.
Wykaz prac (elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego
stwierdzenia usunięcia usterek i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu.
5.
Inspektor nadzoru jest zobowiązany sprawdzić wykonane roboty i powiadomić Wykonawcę o
wykrytych wadach i usterkach. Sprawdzenie robót przez inspektora nadzoru nie ma wpływu na
odpowiedzialność Wykonawcy.
6. Wady i usterki wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.
7. Koszty usunięcia wad i usterek ponosi Wykonawca, jeżeli powstały one, zdaniem inspektora
nadzoru:
a) w wyniku użycia materiałów i urządzeń lub wykonania robót niezgodnie ze Specyfikacja
techniczną.,
b) w wyniku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających z warunków
umowy.
8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie ustalonym przez Zamawiającego to
Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usunięcia wad i
usterek przez osobę trzecią ponosi Wykonawca.
9. Pomimo poświadczenia przez Zamawiającego, że wszystkie usterki zostały naprawione,
Zamawiający może uznać, że pomimo usunięcia usterek, pogorszeniu uległy wartości techniczne
lub użytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytułu może żądać od Wykonawcy obniżenia ceny
umownej.
10. W przypadku stwierdzenia wad, których nie można usunąć Zamawiający może żądać obniżenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
11. Po wykonaniu robót związanych z usunięciem usterek zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi
Zamawiający dokona odbioru ostatecznego.
12. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od dnia
upływu terminu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§7
Odbiory
1.

Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
- Odbiór końcowy.
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w
siedzibie Zamawiającego.
3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne
wykonanie robót, potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące
dokumenty, jeżeli są wymagane odrębnymi przepisami:
1) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń,
instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,
2) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z
art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót),
3) pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta
potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od
daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.
6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w
terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
7. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się
datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.
8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić
odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
9. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest
upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
10. Odbioru końcowego robót dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego.
§8
Kary umowne

1.

2.
3.
4.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) Za
zwłokę
w
zakończeniu
wykonywania
przedmiotu
umowy
–
w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki
(termin zakończenia robót określono w §2 ust. 2 niniejszej umowy),
b) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości
0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od
dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy –
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych
od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie
poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.
§9
Umowne prawo odstąpienia od umowy

1.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,
2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o

2.

3.
4.

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą
umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami
Zamawiającego
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
1) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie
1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,
2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu
odbioru,
3) Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt b) powyżej, Wykonawca przy
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z
zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcę,

5.

3) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu
robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia.
Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od
umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.
§ 10

Zmiana umowy
1.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących
zdarzeń:
1)
Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2)
Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie,
których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
3)
Wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub
inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których
Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
4)
Zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień
publicznych będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia.
W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę
spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z
załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w SIWZ.
5)
Zmiany podwykonawcy, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w § 7 nn. umowy.
6)
Wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub
inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego), przy pomocy których
Zamawiający realizuje przedmiot umowy.

7)

Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający
uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest
dokonać zmiany tych osób terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku
Zamawiającego.
8)
Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, lub poszczególnych etapów realizacji, a
także zakresu rzeczowego poszczególnych etapów, z powodu pozyskania przez Zamawiającego
środków finansowych pozwalających na wcześniejsze niż założono w niniejszej umowie
finansowanie zadania.
9)
Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
a także z przyczyn określonych w § 3 ust. 7 umowy np. wystąpienia zwłoki w wydaniu przez
organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń.
10)
Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi
okolicznościami:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym
opisem,
b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego)
c) zmiany danych teleadresowych,
d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy
11)
Pozostałe zmiany określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub w
umowie.
2. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w ust. 1 do 9 termin realizacji
przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych
okoliczności.
3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony.
§ 11
Nadzór inwestorski
1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru zakresie branży budowlanej, w osobie Krzysztof
Jabłoński nr upr. UAN II 7342-37/94,
2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) wraz ze sprawowaniem kontroli finansowej
budowy.
3. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i
ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, projektem technicznym
i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.
4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy Pan Mikołaj Parfien nr upr.
810/82.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez
Niego upoważnionym, a szczególnie przedstawicielom Biura Projektów i autora dokumentacji
projektowej oraz pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu na teren budowy.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Z odpadami w rozumieniu ustawy o odpadach powstałymi w wyniku prac rozbiórkowych należy
postąpić zgodnie z postanowieniami Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych. W przypadku uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru elementów pochodzących z
rozbiórki nie stanowiących odpadów, należy elementy te składować w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru
2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązane są do wyczerpania
postępowania reklamacyjnego.
3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd Powszechny właściwy
terytorialnie dla Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu.

6. Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Załączniki do umowy:
1. Harmonogram terminowo-rzeczowy realizacji umowy.

Zamawiający:

Wykonawca:

