UMOWA NR ………………
NA PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ PLACU MANEWROWEGO PRZY HALI GARDNER
zawarta w dniu………………. marca 2016r. w Mielcu, pomiędzy:
Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec,
wpisaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział KRS do rejestru przedsiębiorców pod
numerem KRS 49617, NIP 817-00-05-093, REGON 690024569, wysokość kapitału zakładowego
22.056.000,00 pln - kapitał w całości wpłacony, w imieniu, której działają
Józef Twardowski – Prezes Zarządu
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez: ……………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwanych dalej łącznie „Stronami”.
Umowa została zawarta po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 Euro netto w trybie zapytania ofertowego na
„Przebudowę i rozbudowę placu manewrowego przy hali Gardner zlokalizowanej w Mielcu przy ul.
COP-u 7.”– nr sprawy ZP/09/2016
§ 1.
1.
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane polegające na
przebudowie i rozbudowie placu manewrowego przy hali GARDNER zlokalizowanej w Mielcu
przy ul. COP-u 7, łącznie z obsługą geodezyjną (wytyczenie oraz inwentaryzacja
powykonawcza).
2.
Zakres przedmiotu zamówienia i sposób jego wykonania szczegółowo określają:
a) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy a przekazany przez Zamawiającego Przedmiar
robót.
b) stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy, a przekazany przez Zamawiającego Projekt
przebudowy i rozbudowy placu manewrowego znajdującego się od strony zachodniej hali
przemysłowej z częścią biurowo-socjalną która zlokalizowana jest na terenie Mieleckiego
Parku Przemysłowego w Mielcu- obszar A
c) stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej umowy Oferta Wykonawcy z dnia………………………..
3.
Wykonawca oświadcza, że zakres robót budowlanych określony w ust. 1 i 2 nie budzi
wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu
oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz
potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania
rozmiaru lub kosztów prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie można było ich
przewidzieć.
§ 2.
1.
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym w
niniejszej umowie oraz zgodnie z:
a)
dokumentacją projektową,
b)
przedmiarem robót,
c)
warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,
d)
wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

e)

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,
§ 3.
1.
Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje własnych materiałów, maszyn i
urządzeń.
2.
Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego.
3.
Na wbudowywane materiały oraz montowane urządzenia Wykonawca obowiązany jest
posiadać deklarację zgodności z Polską Normą, aprobatą techniczną lub certyfikatem.
§ 4.*
Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego wykonania całego przedmiotu umowy, bez
korzystania z usług podwykonawców.
§ 4.**
1.
Wykonawca
wykona
przy
udziale
Podwykonawcy
następujące
roboty:
…………………………………………...
2.
Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.
3.
Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana
zgoda Zamawiającego.
4.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy o zapłacie na jego rzecz
przez Wykonawcę należności za realizację powierzanego mu do wykonania zakresu robót, w
sposób i ze skutkiem określonym w § 10 ust. 7.
5.
Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z
Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na
zawarcie umowy.
6.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 5.
7.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.
Wybrać właściwą opcję tj. § 4* lub § 4**
§ 5.
1.
Strony ustalają następujące terminy wykonania robót objętych umową:
a)
termin protokolarnego przekazania placu budowy – nie później niż 10 dni od daty zawarcia
umowy,
b)
termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy - nie później niż 10 dni od daty
przekazania placu budowy,
c)
termin wykonania przedmiotu umowy: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy
2.
Rozpoczęcie robót nastąpi po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego terenu
budowy.
3.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z:
b)
montażem i demontażem obiektów zaplecza tymczasowego,
c)
niezbędnym do wykonania zamówienia wyposażeniem zaplecza tymczasowego w urządzenia
placu budowy,
d)
zużyciem wody, energii elektrycznej, ciepła itp. do celów budowy,
e)
opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych oraz innych terenów na cele budowy oraz
koszty tymczasowej organizacji ruchu,
f)
wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki nie nadających się do powtórnego użycia,
g)
wszystkie inne, nie wymienione wyżej koszty ogólne budowy, które mogą wystąpić w związku
z wykonywaniem zamówienia zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i
prawnymi.
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Po przyjęciu placu budowy Wykonawca staje się jego gospodarzem w rozumieniu przepisów
prawa budowlanego.
Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren budowy oraz strzec
bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie budowy.
Do obowiązków Wykonawcy należy zorganizowanie procesu budowy z uwzględnieniem
zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie
kontroli placu budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów
oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca będzie prowadził dokumentację budowy przez okres prowadzenia robót, którą
po zakończeniu robót przekaże Zamawiającemu (dokumenty do odbioru końcowego).
Protokoły, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, oświadczenia dotyczące
dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie i inne niezbędne dokumenty
potwierdzające jakość wbudowanych materiałów i wykonanych robót oraz na życzenie
inspektora nadzoru kopie kserograficzne faktur materiałów dostarczonych do realizacji
przedmiotu umowy, Wykonawca po zakończeniu całości robót przedłoży w formie operatu
kolaudacyjnego inspektorowi nadzoru celem potwierdzenia gotowości obiektu do odbioru
końcowego.
Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń
instrukcji obsługi urządzeń oraz instrukcji BHP.
Wszelkie znaki geodezyjne występujące na terenie budowy podlegają ochronie zgodnie z
ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100,
poz. 1086). W przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia przez
Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia ich do stanu poprzedniego.
Za zakończenie robót strony uznają dzień dokonania przez Wykonawcę wpisu w dzienniku
budowy potwierdzającego zakończenie robót, jeżeli w wyniku powyższego wpisu zostanie
dokonany odbiór.
Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu budowy, demontażu i usunięcia sprzętu
budowlanego, a także wszelkich prowizorycznych obiektów wzniesionych przez Wykonawcę
(lub podwykonawców działających na jego rzecz)* w czasie budowy w terminie 14 dni od
dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
§ 6.
Zamawiający w trakcie wykonywania umowy ma prawo zlecić Wykonawcy wykonanie robót
dodatkowych, tj. wykraczających poza zakres zobowiązania umownego Wykonawcy,
niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli ich wykonanie stało się
konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od
zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub,
wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia
dodatkowego.
Roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 1 nie mogą przekroczyć łącznie 20 % wartości
przedmiotu umowy.
W celu zlecenia przez Zamawiającego Wykonawcy wykonania robót dodatkowych strony, w
trybie zamówienia z wolnej ręki, przeprowadzą negocjacje mające na celu ustalenie
wszelkich warunków ich wykonania, a w przypadku ich uzgodnienia podpiszą umowę.
W przypadku, gdy strony nie uzgodnią warunków umowy, o której mowa w ust. 3
Zamawiający będzie miał prawo powierzyć wykonanie robót dodatkowych osobie trzeciej, a
Wykonawca w niezbędnym zakresie skoordynuje z nimi roboty przez siebie realizowane.
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§ 7.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.
§ 8.
Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie kosztorysowe za przedmiot
umowy ………………………….. zł ( słownie złotych: …………………………………………………………………..)
brutto.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od realizacji części zamówienia w sytuacji
gdy wystąpi istotna okoliczność powodująca, że realizacja tej części zamówienia nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone o wartość robót od realizacji
których odstąpiono.
§ 9.
W ramach realizacji niniejszej umowy występować będą następujące odbiory:
odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiór końcowy przedmiotu umowy,
odbiór pogwarancyjny.
Odbioru wymienionego w ust. 1 pkt 1 dokonuje Zamawiający w terminie 3 dni od momentu
otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy nie
dokonano odbioru robót ulegających zakryciu, Zamawiający może nakazać Wykonawcy – na
jego koszt – odkrycie lub też wykonanie otworów we wskazanych częściach robót, które nie
zostały odebrane.
Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczególności:
dopuszczeń, aprobat, certyfikatów, uzgodnień oraz wszelkich innych dokumentów
wymaganych przepisami ustawy – Prawo budowlane i innych przepisów szczególnych
mających zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy,
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
O zakończeniu wszystkich robót i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wymaganych
prób i sprawdzeń Wykonawca zawiadamia Zamawiającego pisemnie.
Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w ciągu 10 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. Wykonawca obowiązany jest zawiadomić
o terminie odbioru podwykonawców, przy których pomocy wykonał przedmiot odbioru.*
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:
nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może:
obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej,
estetycznej i technicznej – jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem,
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi – jeżeli wady
uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
W przypadku określonym w ust. 6 pkt 1, nowy termin osiągnięcia gotowości przedmiotu
umowy do odbioru ustala się w trybie określonym w ust. 4 i 5.
Jeżeli odbiór zostanie dokonany po pierwszym zgłoszeniu gotowości do odbioru, Wykonawca
nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy od daty
gotowości do odbioru.
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Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w
toku odbioru, a w szczególności:
oznaczenie miejsca sporządzenia,
datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru,
oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą,
wymienienie
dokumentów
przygotowanych
przez
Wykonawcę
i
przekazanych
Zamawiającemu,
ustalenia co do zgodności wykonanych robót z umową, przekazaną dokumentacją zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,
wymienienie ujawnionych wad,
decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, terminu
usunięcia wad, propozycje obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,
oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,
podpisy osób uczestniczących w odbiorze,
Protokół odbioru podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się Wykonawcy
w dniu zakończenia czynności odbioru.
Zamawiający na 30 dni przed upływem okresu gwarancji rozpocznie odbiór pogwarancyjny
przedmiotu umowy, polegający na ocenie stanu technicznego zrealizowanej inwestycji.
W celu dokonania odbioru pogwarancyjnego Zamawiający powoła komisję, której zadaniem
będzie dokonanie odbioru pogwarancyjnego zrealizowanej inwestycji. W skład komisji
wchodzą oprócz przedstawicieli Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy. W celu
zapewnienia udziału przedstawicieli Wykonawcy w pracach komisji, Zamawiający
zobowiązuje się zawiadomić Wykonawcę o planowanym terminie odbioru pogwarancyjnego.
Wykonawca o terminie przeglądu powinien być powiadomiony, na co najmniej 7 dni przed
planowanym terminem odbioru. W przypadku nie przybycia przedstawicieli Wykonawcy
(mimo skutecznego powiadomienia) uprawnia to Zamawiającego do przeprowadzenia
samodzielnie ostatecznego odbioru pogwarancyjnego oraz sporządzenia stosownego
protokołu.
Jeżeli komisja stwierdzi wady w zrealizowanej inwestycji, to wówczas doręczy Wykonawcy
kopię protokołu. W takim przypadku Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia
stwierdzonych wad oraz wyznacza termin ich ostatecznego usunięcia. Termin ten nie może
być krótszy niż 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia.
Jeżeli Wykonawca usunie wady to:
Zamawiający sporządza protokół odbioru pogwarancyjnego w 2 egzemplarzach,
po podpisaniu protokołu przez obie strony po 1 egz. otrzymuje Zamawiający i Wykonawca.
Jeżeli Wykonawca nie usunął wad nadających się do usunięcia to:
Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając w tym
celu termin ich usunięcia,
jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
Zamawiający, zachowując prawa wynikające z gwarancji i rękojmi może zlecić ich usunięcie
innemu podmiotowi zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę,
kosztami usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku obciążony
Wykonawca.
działalność komisji odbiorowej do czasu usunięcia wad ulega zawieszeniu.
W okresie gwarancji i rękojmi mogą być przeprowadzone coroczne przeglądy gwarancyjne
mające na celu ujawnienie wad w wykonanym przedmiocie zamówienia.
Do przeprowadzenia przeglądów, o których mowa w ust. 17 będzie miała zastosowanie
procedura określona w ust. 13 – 16.
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§ 10.*
Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty nastąpi fakturami przejściowymi
wystawianymi jeden raz na miesiąc i fakturą końcową wystawioną po dokonaniu odbioru
końcowego.
Faktury przejściowe będą obejmować wynagrodzenie za wykonane i zakończone (odebrane)
elementy robót określone w załączonym do Oferty Wykonawcy kosztorysie ofertowym
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Do faktury należy dołączyć zestawienie
wartości wykonanych robót sprawdzone i zatwierdzone przez przedstawiciela
Zamawiającego. Podstawę do wystawienia faktur przejściowych stanowić będą protokoły
częściowe.
Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy,
na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót
sporządzonym przez Wykonawcę.
Łączna wartość robót odebranych protokołami częściowymi nie może przekroczyć 50 %
wartości umowy brutto.
Pozostałe 50 % ceny umownej brutto zostanie zapłacone Wykonawcy po podpisaniu przez
Wszystkie strony protokołu odbioru końcowego robót.
Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu w ciągu 5 dni od daty odbioru
końcowego fakturę końcową za wykonane roboty objęte umową.
Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na numer konta
Wykonawcy, dołączony do faktury.
Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej
otrzymania. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.
§ 10.**
Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty nastąpi fakturami przejściowymi
wystawianymi nie częściej niż jeden raz na miesiąc i fakturą końcową wystawioną po
dokonaniu odbioru końcowego.
Faktury przejściowe będą obejmować wynagrodzenie za wykonane i zakończone (odebrane)
elementy robót określone w załączonym do Oferty Wykonawcy kosztorysie ofertowym
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Do faktury należy dołączyć zestawienie
wartości wykonanych robót sprawdzone i zatwierdzone przez przedstawiciela
Zamawiającego. Podstawę do wystawienia faktur przejściowych stanowić będą protokoły
częściowe.
Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy,
na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót
sporządzonym przez Wykonawcę.
Łączna wartość robót odebranych protokołami częściowymi nie może przekroczyć 50 %
wartości umowy brutto.
Pozostałe 50 % ceny umownej brutto zostanie zapłacone Wykonawcy po podpisaniu przez
Wszystkie strony protokołu odbioru końcowego robót.
Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu w ciągu 5 dni od daty odbioru końcowego
fakturę końcową za wykonane roboty objęte umową.
Do faktur wystawionych przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 1 załączone będzie
zestawienie należności dla Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur
będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest
do równoczesnego przedłożenia oświadczeń Podwykonawców o zapłacie na ich rzecz przez
Wykonawcę wszelkich przysługujących im należności za wykonanie robót budowlanych w

zakresie objętym daną fakturą Wykonawcy. Brak takiego oświadczenia któregokolwiek z
Podwykonawców uprawnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty na rzecz Wykonawcy
wynagrodzenia w części przysługującej Podwykonawcy, którego oświadczenia Wykonawca nie
przedłożył, do czasu przedłożenia tego oświadczenia.
8. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na numer konta
Wykonawcy, dołączony do faktury.
9. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej
otrzymania. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.
W wypadku wyboru opcji § 4*, mają zastosowanie postanowienia § 10*, a w przypadku
wyboru opcji § 4** zastosowanie będą miały postanowienia § 10 **.
§ 11.
1.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 36
miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
2.
Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi przez okres 36 miesięcy, licząc od
dnia podpisania odbioru końcowego.
3.
Zamawiający zastrzega możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w
okresie trwania gwarancji.
4.
W okresie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego
usuwania zaistniałych wad Wykonawca usunie w terminie 7 dni licząc od daty powiadomienia
przez Zamawiającego chyba, że strony umówią się inaczej.
§ 12.
1.
Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1)
Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:
a)
za zwłokę w zachowaniu terminu określonego w § 5 ust. 1 pkt c - w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 należnego za wykonanie całości
zamówienia za każdy dzień zwłoki,
b)
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 za każdy dzień
zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c)
za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 25 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8,
d)
jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż
Wykonawca lub inny niż Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – karę umowną
w wysokości 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 niniejszej umowy,
e)
jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba
niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 8 niniejszej umowy,
2)
Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a)
za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto
należnego za wykonanie zamówienia podlegającego odbiorowi za każdy dzień zwłoki,
b)
za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 25 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8.
2.
Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości ustawowej za każdy
dzień zwłoki.
3.
Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 5 dni od wezwania.
4.
Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa
żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej
szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
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§ 13.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
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 wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach,
Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5 ust. 2
umowy.
Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z umową lub
projektem budowlanym,
Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie przerwał realizacje prac i przerwa ta trwa
dłużej niż 15 dni,
Wykonawca przekroczył termin wykonania umowy o 15 dni.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający:
nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1
miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonej w niniejszej umowie,
odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania
protokołu odbioru,
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. Odstąpienie
może nastąpić w terminie 30 dni od momentu powzięcia wiadomości o przyczynie
odstąpienia.
W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
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,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, po której leżą przyczyny uzasadniające odstąpienie,
Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów 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,
Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz
robót zabezpieczających niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
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 lub urządzeń określonych w ppkt 3 niniejszego punktu,
rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy,
obiektów zaplecza, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów
i urządzeń,
przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 14.
1.
Wykonawca nie jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego w związku z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy tylko w takim
zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły
wyższej, o której mowa w niżej.
2.
Siła wyższa jest to zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od
Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części
lub całości zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, których Zamawiający lub
Wykonawca nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im
przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla
cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych.
§ 15.
Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, dopuszcza możliwość zmian
postanowień zawartych w niniejszej umowie, w tym w szczególności dotyczy to przedmiotu
zamówienia, terminu wykonania umowy, ustalonego wynagrodzenia, w następujących przypadkach:
a)
zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
b)
zmiany przepisów prawnych, w tym zmiany stawki podatku VAT;
c)
sytuacji niezależnych od stron umowy lub w przypadku działania siły wyższej, powodującej
konieczność wprowadzenia zmian do umowy, w tym termin wykonania. W takim przypadku
przesunięcie terminu może nastąpić o okres, w jakim wykonywanie przedmiotu umowy było
niemożliwe ze względu na działanie siły wyższej. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie
poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej;
d)
gdy potrzeba wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmian natury technicznej, w tym
zmian dokumentacji projektowej;
e)
przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie
Wykonawcy;
f)
zlecenia przez Zamawiającego robót dodatkowych lub zamiennych od których wykonania
uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj
lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy.
W takim przypadku termin wykonania zamówienia podstawowego może być przesunięty o
czas niezbędny na zlecenie i wykonanie zamówienia dodatkowego lub zamiennego;
g)
zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji:
danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów;
h)
prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, co uniemożliwia terminowe
zakończenie realizacji przedmiotu umowy.
§ 16.
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności
takiej zmiany.
§ 17.
Na wypadek sporu między stronami do jego rozpoznania będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 18.
1.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa Budowlanego i
Kodeksu Cywilnego.
2.
Umowę niniejsza sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
.
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