
                                                                                                                                    Załącznik Nr 10

                                        U M O W A   Nr  ...../ 2016

W dniu.......................... 2016 r.  w  Aleksandrowie Kujawskim   pomiędzy :
Zarządem  Dróg  Powiatowych w  Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie reprezentowanym
przez :
Jacka Kowalewskiego – Dyrektora ZDP
Ewę Szymkiewicz – Główną Księgową
zwanym w dalszej  treści   „ Zamawiającym”

a
....................................................................................................................................................................
nr KRS.........................., NIP .......................,  REGON –.........................Kapitał zakładowy .................

 reprezentowanym przez  :
 ................................................................................
zwanym  w  dalszej  treści  „ Wykonawcą „
Niniejsza umowa została zawarta, zgodnie z wynikiem postępowania  prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego  z dnia.........................  w wyniku którego w dniu.................................
wybrano ofertę Wykonawcy
                                                                                   §1
Strony ustalają przedmiot umowy w ten sposób Ŝe:
Zamawiający  zleca  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania :

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2602 C wraz z przepustem na odcinku ulicy Aleja 700 – lecia
w Ciechocinku  od km 0+424 do 1+176, leŜącej na terenie gminy RaciąŜek

§ 2

Integralną  część  umowy  stanowi  dokumentacja dotycząca przetargu  w tym :
-  Oferta Wykonawcy ;
 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ;
- Dokumentacja projektowa ;
- Szczegółowa specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót .

§ 3
Termin realizacji umowy

1.Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r.
2. Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę moŜe nastąpić wyłącznie po protokolarnym przejęciu placu
budowy. Protokół sporządza inspektor nadzoru i kierownik budowy w obecności przedstawiciela
Zamawiającego. Przekazanie placu budowy nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni o daty podpisania
umowy. Plac budowy będzie przekazywany w całości.
3. Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy uwaŜa się dzień zawiadomienia Zamawiającego
o osiągnięciu gotowości odbioru pod warunkiem, Ŝe w dacie doręczenia tego zawiadomienia
przedmiot umowy był faktycznie wykonany. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie
do 10 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru.
4. W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien być stwierdzony protokolarnie przez
upowaŜnionych przedstawicieli obu stron. W protokole naleŜy podać powody przerwania robót oraz
warunki i terminy ich wznowienia.
5. Termin zakończenia robót, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zakończenie wszelkich robót oraz
wykonanie wszelkich wynikających z nich poprawek i zaleceń oraz przywrócenie terenu do stanu
pierwotnego.



§ 4
Wynagrodzenie i płatność

1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie:

cena netto: .................................
Podatek VAT 23 % -   .......................zł
Cena brutto: ....................................zł
Słownie: pięćs..........................................................................

2.Zapłata naleŜności nastąpi po wystawieniu faktury , po odbiorze robót i sprawdzeniu faktury przez
inspektora nadzoru w terminie 21 dni od daty przedłoŜenia faktury.

3.Zapłata naleŜności wymienionej  w ust. 1 nastąpi z konta Zamawiającego
..............................................................................................................................................................
na rzecz Wykonawcy na konto   
...............................................................................................................................................................

§ 5
Obowiązki wykonawcy

1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest  przedstawić Zamawiającemu
opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia, o której mowa  w treści art. 21 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo
budowlane ( Dz.U. z 2015 r. poz.443 )oraz §6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
2.Roboty objęte umową wykonane zostaną z materiałów Wykonawcy i przy uŜyciu jego sprzętu.
3. Wykonawca zobowiązany jest do rozbiórki  elementów dróg oraz wywiezienia, składowania
i utylizacji .Koszty związane z tym obciąŜają Wykonawcę.
3.1. Sfrezowany materiał z nawierzchni drogi, obrzeŜa betonowe, kostkę betonową i płytki betonowe
Wykonawca  dostarczy do Zamawiającego na plac składowy w Odolionie, ul. Szosa Ciechocińska 22,
87-700 Aleksandrów Kujawski .

§ 6
                                                            Przedstawiciele stron

1.Funkcję kierownika budowy ze strony Wykonawcy pełnić będzie Pan(i) ..............................
uprawnienia budowlane ..........................................
2. Funkcję inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego pełnić będzie Pan(i ) ............................
uprawnienia budowlane  ...........................................

§ 7
                                             Zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy

1.Wykonawca wniesie w dniu podpisania umowy zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w
wysokości 3 % wartości umowy  tj ...............zł  (słownie: .....................................)
w formie ..............................................

2.Zwrot zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 70 % tj. .................( słownie :
..............................................zostanie dokonany w terminie 30 dni  od dnia protokolarnego odbioru
końcowego zadania i usunięciu ewentualnych usterek   .

3. Zwrot zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 30 % tj.: .....................( słownie
:...................................)  zostanie dokonany w terminie  15 dni  po upływie okresu gwarancji jakości .



§ 8
Odbiory

1. Strony ustalają, Ŝe będą stosowane trzy rodzaje odbiorów
1) Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu .
Gotowość do odbiorów zanikających  i ulegających zakryciu Wykonawca ( kierownik budowy ) będzie zgłaszał
Zamawiającemu z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru ( telefonicznie lub faksem).
Inspektor nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie 3 dni od daty powiadomienia.
2) końcowy -po wykonaniu całości robót objętych umową,
3) odbiór pogwarancyjny ( ostateczny)  – na  14 dni przed upływem terminu gwarancji.
2. Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności
odbiorowych nastąpi w terminie do 10 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę
gotowości odbioru. Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić w ciągu 14 dni roboczych od
daty ich rozpoczęcia,
1) w czynnościach odbioru końcowego muszą uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiającego oraz jednostek, których udział nakazują przepisy prawa,
2) wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu wszelkie
dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, w szczególności:
a)  dziennik budowy,
b)  protokoły wymaganych prób,
c) rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robót podpisane przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru,
d) atesty na wbudowane materiały, karty gwarancyjne,
e) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
f) powykonawczą dokumentację projektową.

4. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie
ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
5. JeŜeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, Ŝe przedmiot odbioru nie osiągnął
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający
odmówi odbioru z winy Wykonawcy.
6. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy jeŜeli Wykonawca nie wykonał:
a)    przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych badań i sprawdzeń ,
b)    nie przedstawił dokumentów o których mowa w ustępie 2 pkt 2 ,
7. JeŜeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Zamawiający zaŜąda usunięcia
wad wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad.
8. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.
9. Protokoły odbioru, o których mowa powyŜej,  są załączane do dziennika budowy i stanowią dowód
tego, co zostało w nich stwierdzone.
10. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru bądź Zamawiającego
wątpliwości, co do jakości wykonanych prac oraz zastosowanych materiałów , Zamawiający zastrzega
sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich niezbędnych ekspertyz.
11.W przypadku, gdy zostaną ujawnione nieprawidłowości, koszty w/w prac ponosi Wykonawca,
a Zamawiający ma prawo stosownie obniŜyć wynagrodzenie z tytułu wykonanych robót.
W przypadku braku wad koszty badań i ekspertyz , o których mowa w w/w zapisie, poniesie
Zamawiający.
12. Zamawiający ma prawo dokonywać kontroli jakości wykonanych robót w dowolnym momencie
w okresie trwania rękojmi i gwarancji i w wypadku stwierdzenia wad wezwać Wykonawcę do ich
naprawienia.

                                                                           § 9
                                                              Podwykonawstwo



1. Zamawiający dopuszcza realizację robót budowlanych składających się na przedmiot niniejszej
umowy przy pomocy podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moŜe być dłuŜszy niŜ 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. Umowa z podwykonawcą
powinna zawierać zapis zobowiązujący podwykonawcę do powiadomienia Zamawiającego
o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za zrealizowane przez podwykonawcę roboty, w terminie
trzech dni od daty wpływu naleŜności na rachunek bankowy podwykonawcy.
3. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, które składają się na przedmiot zamówienia,
o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowiązany trakcie realizacji zamówienia przedstawić

Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą, (przy czym
podwykonawca i dalszy podwykonawca składa projekt wraz ze zgodą wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy), a Zamawiający w ciągu 14 – dni
od przekazania moŜe zgłosić pisemne zastrzeŜenia do projektu tej umowy, jeŜeli nie spełnia ona
wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz gdy przewiduje termin
zapłaty wynagrodzenia dłuŜszy niŜ określony w ust.2 niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie zastrzeŜeń
uwaŜa się za akceptację projektu.
4. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
z zastrzeŜeniem art. 143b ust. 8 ustawy Pzp.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych, o których mowa w § 1
niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiający w terminie 14
dni od przekazania moŜe wnieść pisemny sprzeciw w przypadkach, o których mowa w ust.3.
Niezgłoszenie sprzeciwu uwaŜa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
6. Przepisy ust. 2 – 5 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.
7. Zamawiający będzie prowadził kontrolę płatności naleŜności dla podwykonawców oraz dalszych
podwykonawców za wykonane przez nich roboty budowlane:
a) jeŜeli prace objęte fakturą wystawioną Zamawiającemu przez Wykonawcę były wykonywane przez
podwykonawców ( w tym równieŜ dalszych podwykonawców) robót budowlanych, do faktury
rozliczeniowej z Zamawiającym Wykonawca przedłoŜy oświadczenia podwykonawcy/
podwykonawców o braku zaległych płatności od Wykonawcy, albo oświadczenie Wykonawcy
wyjaśniające dlaczego podwykonawca odmówił złoŜenia oświadczenia,
b) w przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich podwykonawców ( w tym dalszych
podwykonawców) robót budowlanych lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, Ŝe Wykonawca
zalega z płatnościami wobec takich podwykonawców w związku z realizacją prac, a takŜe
w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, Zamawiający będzie miał
prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy czym powyŜsze nie stanowi
opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności.
Wstrzymana płatność zostanie zwolniona przez Zamawiającego mimo nie przedstawienia
oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jeśli ten bezpodstawnie odmawia jego
podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentów,
ze naleŜne płatności zostały wykonane.
8. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego stanowi raŜące
naruszenie niniejszej umowy. Za kaŜdy przypadek naruszenia, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym Zamawiający moŜe nałoŜyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 1.000 zł
lub odstąpić od umowy.
9. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu szczegółowe
informacje dotyczące podwykonawców i jego/ich dalszych podwykonawców w zakresie prac
powierzonych kaŜdej takiej jednostce oraz dotyczące osiągniętego w dacie przygotowania takiej
informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania
płatności dokonanych na ich rzecz do dnia sporządzenia takiej informacji.



10. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.
11. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy, w tym
równieŜ podwykonawców i dalszych podwykonawców.

§ 10
                                     Bezpośrednia płatność na rzecz podwykonawców
1. 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 przedłoŜoną
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.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie naleŜności powstałych
po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub po przedłoŜeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie naleŜne wynagrodzenie, bez odsetek, naleŜnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umoŜliwi ć wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niŜ 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiającego, zamawiający moŜe:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeŜeli wykonawca wykaŜe niezasadność takiej zapłaty albo
2) złoŜyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do
wysokości naleŜnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się naleŜy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeŜeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaŜe zasadność takiej zapłaty.
6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleŜnego wykonawcy.
7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę
większą niŜ 5% wartości umowy moŜe stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez
zamawiającego.

                                                                       § 11
                                                  Odstąpienie od umowy i kary umowne

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV i XVI kodeksu cywilnego, stronom
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia gdy:
-zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
-wykonawca nie stawił się do przekazania placu budowy, w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiającego złoŜonego na piśmie;
-wykonawca przerwał realizację robót i pomimo wezwania Zamawiającego do złoŜenia stosownych
wyjaśnień i przystąpienia do realizacji robót, przerwa trwa dłuŜej niŜ 7 dni (nie dotyczy sytuacji, gdy
przerwa powstaje w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych –pod
warunkiem wyraŜenia zgody przez Zamawiającego na piśmie),



-wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszeń i wyznaczenia w tym celu
odpowiedniego terminu.
Poza sytuacjami opisanymi powyŜej, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy
w sytuacji określonej w art. 143c ust. 7oraz 145 Prawa zamówień publicznych.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności takiego
oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.
3.  W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŜają następujące
obowiązki szczegółowe:
Wykonawca:
a)  zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt,
b) sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane
przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeŜeli odstąpienie od
umowy nastąpiło z przyczyn niezaleŜnych od niego,
c) przekaŜe Zamawiającemu wykonane roboty, zafakturowane materiały, atesty, gwarancje oraz
wszelkie dokumenty związane z realizacją umowy,
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada:
a)   dokona protokolarnego odbioru robót, wg stanu na dzień odstąpienia,
b)   zapłaci wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

4.Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:
    a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy
        w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1
    b) za kaŜdy dzień przekroczenia terminu zakończenia robót w wysokości 500zł
    c) za kaŜdy dzień zwłoki w terminach usunięcia wad w wysokości 500zł.
5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy kary umownej:
   a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych  przez  Zamawiającego
       w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy, o której mowa w  § 4 ust. 1
   b) za kaŜdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu odbioru ostatecznego w wysokości  500zł.
   c) w wysokości ustawowych odsetek za kaŜdy dzień zwłoki z zapłaty wynagrodzenia
       za wykonany przedmiot umowy.
                                                                 § 12
                                                         Zmiany umowy

Zmiany do umowy
1.1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej waŜności formy pisemnej w
postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP
przewiduje moŜliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej
jednej z okoliczności wymienionych poniŜej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich
wprowadzenia:

1) Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku:

a) prace objęte umową, zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemoŜliwia terminowe
zakończenie realizacji przedmiotu umowy;
b ) zmiany podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy
lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana moŜe
nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego
rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy
z tytułu realizacji robót. JeŜeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca
opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę
pod warunkiem, Ŝe nowy podwykonawca wykaŜe spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niŜ

wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę.



Zmiany podwykonawcy moŜna dokonać jedynie, jeŜeli wykonywanie części robót przez
podwykonawcę zostało wskazane przez Wykonawcę w ofercie. W wypadku gdy Wykonawca nie
wskaŜe w ofercie, iŜ zamierza powierzyć część robót podwykonawcom, ich wprowadzenie na etapie
wykonywania umowy jest niedopuszczalne.
 2) Zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których nie
moŜna było przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, a
których zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy, np. gdyby wskutek wydarzeń losowych
osoby wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy;

3) W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy zmiana
którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie
przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyŜsze od kwalifikacji i doświadczenia osób
wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłuŜenia terminu
wykonania przedmiotu umowy.
4) Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
5)Zmiany wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
b) wzrostu cen wynikających ze zmiany innych niŜ podatkowe przepisy prawa, jeŜeli w wyniku
wprowadzenia tych zmian, wykonanie umowy groziłoby Wykonawcy raŜącą stratą, a zmiany tej nie
moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Zaistnienie powyŜszej okoliczności musi być udokumentowane w sposób wykazujący obiektywną i
niezaleŜną od Wykonawcy nadzwyczajną zmianą okoliczności, przy czym Zamawiający upowaŜniony
jest do Ŝądania od Wykonawcy stosownych do okoliczności dokumentów.
6) Przekształcenia Wykonawcy będącego osobą prawną lub spółką osobową lub cywilną w inna
spółkę prawa handlowego w trybie przekształcenia spółki zgodnie z przepisami Ustawy- Kodeks
Spółek Handlowych.
7) Zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w Ŝycie po dacie podpisania umowy, wywołujących
potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
8)
 a) Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany umowy w zakresie przedłuŜenia okresu zakończenia
robót,  w wypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych przy czym przez
niekorzystne warunki atmosferyczne na potrzeby niniejszej umowy rozumie się wystąpienie
nadzwyczajnych opadów lub temperatury zewnętrznej ,które uniemoŜliwi ą wykonywanie robót
zgodnie z przyjętą technologią wykonywania robót.
b)PrzedłuŜenie terminu wykonania  umowy moŜe trwać maksymalnie tyle dni o ile wstrzymano
wykonywanie robót. Zastosowanie opisanego warunku moŜliwe jest pod warunkiem wykonania przez
strony następującej procedury postepowania:
-Wykonawca kaŜdorazowo niezaleŜnie od wpisu w dokumentacji budowy powiadomi Zamawiającego
na piśmie o wstrzymaniu, robót najpóźniej w dniu wstrzymania robót,
-Zamawiający po otrzymaniu w.w zawiadomienia i jego weryfikacji w tym samym dniu lub w dniu
następnym powiadamia Wykonawcę o wyraŜeniu zgody na wstrzymaniu wykonywaniu robót.
Zamawiający moŜe nie wyrazić zgody na takie wstrzymanie gdy weryfikację techniczną nie
potwierdzi takiej potrzeby,
-Wykonawca niezwłocznie po ustąpieniu przeszkód przystąpi do wykonywania dalszych robót, z
wnioskiem o wznowienie robót moŜe wystąpić równieŜ Zamawiający,
- W przypadku gdyby wstrzymanie robót o którym mowa wyŜej mogło zagrozić terminowemu
wykonaniu robót Wykonawca występuje ze stosownym wnioskiem o zmianę terminu wykonania
9)  Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 1 k.c. – „JeŜeli z powodu
nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi
trudnościami albo groziłoby jednej ze stron raŜącą stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu
umowy, sąd moŜe po rozwaŜeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współŜycia społecznego,
oznaczać sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu
umowy”.



10.Wszystkie powyŜsze postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający moŜe wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyraŜenia takiej zgody.
11. Nie stanowią natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP zmiany
związane z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy ( np. zmiana rachunku bankowego lub
zmiana danych teleadresowych).

§ 13
                                                                       Gwarancja
1. Wykonawca udzieli........ miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane objęte
niniejszą umową.  
 Bieg terminu gwarancji liczy się od dnia odbioru końcowego.
2. Strony postanawiają, iŜ odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości co do całości
odebranych robót budowlanych kończy swój bieg po upływie okresu określonego w ust. 1 liczonego
od dnia dokonania odbioru końcowego.
3. Zamawiający moŜe dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji takŜe po okresie określonym w ust. 1,
jeŜeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
4. JeŜeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający
moŜe zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
5. Wykonawca przystąpi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwłocznie, lecz nie później niŜ
w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego zgłoszenia wad. Okres gwarancji jakości zostanie
przedłuŜony o czas, w którym Zamawiający nie mógł korzystać z danego wadliwego elementu.
6. Wykonawca nie moŜe odmówić usunięcia wad bez względu na związane z tym koszty.
7. W razie nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie je na koszt Wykonawcy
z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji. Zamawiający powiadomi pisemnie
Wykonawcę o skorzystaniu z powyŜszego uprawnienia.
8. W przypadku nie usunięcia wad w terminie, Zamawiający naliczy karę umowną zgodnie z § 11 ust.
    4 litera c niniejszej umowy.
9. Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do uczestniczenia w okresowych przeglądach
gwarancyjnych.
10. JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) JeŜeli wady nadają się do usunięcia, moŜe odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.
2) JeŜeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
a) jeŜeli nie uniemoŜliwiają one uŜytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający moŜe obniŜyć wynagrodzenie umowne.
b) jeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający moŜe odstąpić od
umowy lub Ŝądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. W wypadku odstąpienia od umowy
Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej na
koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 14
Sprawy sporne

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony są zobowiązane przede
wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie do drugiej Strony skonkretyzowanego roszczenia
na piśmie.
3. Strona, do której wpłynęło roszczenie ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania
się do zgłoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgłoszenia.
4. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o którym
mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową.
5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

§ 15.



Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego.
2. Spory pomiędzy stronami rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
4. Niniejszą Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
5. Niniejsza Umowa zawiera 8 stron ponumerowanych i parafowanych.
6.Niniejsza Umowa wchodzi w Ŝycie w dniu podpisania. Za datę podpisania umowy uwaŜa się datę
podpisania przez ostatnią ze stron.

     ZAMAWIAJ ĄCY                                                                                                  WYKONAWCA


