WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE
U M O W A Nr ZP – 342/……./…………….
Zawarta w dniu …………………………. roku w Urzędzie Gminy w Baruchowie pomiędzy;

GMINĄ BARUCHOWO reprezentowaną przez:
Pana Stanisława Sadowskiego – Wójta Gminy Baruchowo
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Marioli Kurdubskiej
zwanym dalej „Zamawiającym”.
Wszelkie płatności w imieniu Zamawiającego dokonywane są za pośrednictwem Urzędu Gminy
w Baruchowie, NIP 888 – 160 – 00 – 45.
a

……………………………………………………………………………………………………
będącą płatnikiem podatku VAT, NIP ………………………., REGON …………………………….
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ………………………………….
reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania
o zamówienie publiczne na Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grodno
od km 0+000 do km 1+800 - Etap III prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony, Strony
oświadczają co następuje:
§1
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na wykonaniu
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grodno od km 0+000 do km 1+800 Etap III
1. Zakres rzeczowy robót określa: opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia stanowiącej integralną część umowy, szczegółowa oferta przetargowa
Wykonawcy oraz kosztorysy ofertowe, stanowiące załącznik do niniejszej umowy.
2. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień podpisania protokołu przekazania placu budowy,
a termin zakończenia robót zgodnie z ofertą przetargową nastąpi w ………………….. od daty
podpisania umowy.
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§2
Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem
budowy, w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy.
b) Wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy.
c) Zapewnienie nadzoru Inwestorskiego i autorskiego.
d) Zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w umowie.
e) Niezwłoczne rozwiązywanie problemów technicznych wskazanych wpisami do dziennika
budowy.
f) Przekazanie dwóch kompletów dokumentacji, z czego Wykonawca zwróci jeden komplet przy
odbiorze końcowym.
g) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
§3
Umowy o podwykonawstwo
1.

Wykonawca może zlecić, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług
podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

2.

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę,
który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca
przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą
a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę
wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

3.

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych
dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

4.

Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia
i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5.

Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy
z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót
określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa
się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
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6.

Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.

7.

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

8.

Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości
lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem
zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc
i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę
i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci
na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

9.

Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej
Wykonawcy.

10. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda
Zamawiającego i Wykonawcy.
11. 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 jak za własne.
§4
Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;
b) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;
c) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi
przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ze wskazówkami
Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, zgłoszenie wykonanych
robót do odbioru wpisem do dziennika budowy.
d) Przyjęcie do wykonania robót dodatkowych i zamiennych związanych z przedmiotem umowy, w
oparciu o dodatkowe zlecenie Zamawiającego z zastosowaniem postanowień zawartych w § 8.
e) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;
f) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.
1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora
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nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną
każdego używanego na budowie wyrobu;
g) Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
łącznie z kosztami utylizacji;
h) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających
z następujących ustaw:
1.Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi
zmianami),
2.Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
i) Utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie
terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.
j) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji,
z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego.
k) Prowadzenie dziennika budowy będącego dokumentacją prac realizowanych.
l) Zorganizowanie zaplecza budowy na własny koszt.
m) Ponoszenie kosztów za media wykorzystane do realizacji robót budowlano-montażowych.
n) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia,
że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla
których są przewidziane według umowy;
o) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
p) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także
ruchem pojazdów;
q) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań,
sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;
r) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
s) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie
i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
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t) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów
terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
u) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych
przy odbiorze;
v) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania
robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.
w) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się
pokryć w pełnej wysokości.
x) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania umowy
do czasu odbioru końcowego obejmujących:
a) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku
z realizacją

niniejszej

umowy,

ubezpieczenia

od

zniszczenia

wszelkiej

własności

spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub 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.
y) Informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych
lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.
z) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.
§5
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 jak i za prace budowlanomontażowe wynikłe z nieprzewidzianych kolizji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe
ustalone w oparciu o kosztorysy ofertowe Wykonawcy w wysokości: ………………… PLN
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………… złotych)
zawierające podatek VAT w stawce: …………% tj. ………………….. PLN.
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2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych
z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących
mieć wpływ na koszty
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
4. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
§6
1. Strony ustalają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi jedną fakturą końcową,
na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez nadzór obu stron.
2. Strony uzgodniły, że należności za roboty będą płatne w formie przelewu w terminie do 30 dni od
daty otrzymania faktury przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr:
………………………………………….. prowadzony przez ………………………………….........
§7
1.

Wykonawca przy pomocy podwykonawców wykona zakres rzeczowy robót:
1) ……………..…..…………………
2) ……………………………………
3) ……………………………..……..

2.

Zawarcie przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą, wymaga zgody
Zamawiającego. Po zawarciu umowy z podwykonawcą, Wykonawca w terminie 4 dni roboczych,
przekaże Zamawiającemu jeden egzemplarz umowy z podwykonawcą, pod rygorem naliczenia
kar umownych.

3.

Podwykonawca nie może zawierać umów z dalszym podwykonawcą.

4.

Umowy z podwykonawcami muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i przekazane Zamawiającemu.
§8

Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania, robót dodatkowych, potwierdzonych
protokołem konieczności, których zakres nie przekroczy 20% uprzedniego zamówienia to Wykonawca
zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej
ręki przy zachowaniu tych samych norm, standardów, parametrów i nośników cenotwórczych, ujętych
w kosztorysie ofertowym.
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§9
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych
zgodnych

z

dokumentacją

techniczną,

jakości

zatwierdzonej

przez

Zamawiającego

z zastosowaniem preferencji krajowych. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty
na znak bezpieczeństwa (w tym p. poż), atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi
w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy
oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas końcowego
odbioru przedmiotu umowy, a na każde żądanie Zamawiającego przekaże do wglądu.
§ 10
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10%
wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 tj. w kwocie ……………………….. złotych najpóźniej w
dniu zawarcia umowy, w formie:
a) pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy w Kowalu nr rachunku 64 9557 0006 0000 1964 2000
0004,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
(zobowiązanie kasy musi być zobowiązaniem pieniężnym
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
2. Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% ustalonej kwoty w ust. 1, zostanie
zwolniona 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze, pozostała część zabezpieczenia
zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
4. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad
§ 11
1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest inspektor nadzoru: …………………………….
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy: …………………..…………..
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.
2. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbiorów wpisem
w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora
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nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości
do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.
3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.
4. Zamawiający w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia dokona sprawdzenia ilości i jakości robót
podlegających zakryciu.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:


jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
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,

8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy
odbiorze wad.
9. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru komplet dokumentów, wymaganych
przepisami prawa budowlanego, (w 1 egz.) oraz zwróci Zamawiającemu dokumentację techniczną
z naniesionymi zmianami powykonawczymi.
10. Zamawiający wyznaczy także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu
gwarancji (w okresie 14 dni roboczych) oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad
po upływie okresu rękojmi (w okresie 14 dni roboczych).
11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu
wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako
wadliwych.
12. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych czynności
ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.
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§ 12
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w § 1 wykonany zostanie dobrze
jakościowo, zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami (normami) technicznymi
wykonawstwa

i

warunkami

umowy,

bez

wad

pomniejszających

wartość

robót

lub uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie trzech lat, licząc od daty
odbioru końcowego obiektu.
3. Wykonawca udzieli ……. miesięcy gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty odbioru
końcowego obiektu. Szczegółowe warunki gwarancji określa gwarancja należytego wykonania
umowy stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek
w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
5. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca
usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.
7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi,
jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego
na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej
kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
§ 13
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie
kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego
w § 5 ust.1, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 1 pkt. 2.
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b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji, rękojmi
za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki
liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości
5% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1,
2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy (frontu robót) w wysokości 0,2% wynagrodzenia
określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki.
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości
5% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1.
c) z tytułu nieterminowego regulowania należności według faktur w wysokości określonej ustawowo.
3. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 Kodeksu
Cywilnego do wysokości poniesionej szkody.
4. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt.
§ 14
1. Oprócz wypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
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 może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim przypadku nie ma zastosowania
postanowienie § 13 ust. 2 b),
b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
e) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż dwa
tygodnie.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
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§ 15
W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:
1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.
2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, która odstąpiła od umowy.
3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.
4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych.
5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
obowiązany jest do:
a)

dokonania odbioru robót przerwanych (prac projektowych) oraz do zapłaty wynagrodzenia
za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b)

odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. 3, których nie da się
zagospodarować na innych placach budowy,

c)

rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy,
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy,
chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

d)

przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odbioru robót.
§ 16

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.
759, z 2010r. Nr 161, poz. 1078).
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§ 17
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
w postaci kolejnych aneksów, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego i Wykonawcy,
jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 18
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 19
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego
oraz jeden egzemplarz. dla Wykonawcy.
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,
2) SIWZ w tym dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych - załącznik nr 2.

Zamawiający

Wykonawca
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