ZP 4/2017

Załącznik nr 6 do SIWZ
UMOWA NR …………….- WZÓR

W Dziemianach dnia ………………………… roku pomiędzy:
Gminą Dziemiany, ul. 8-go Marca 3, 83-425 Dziemiany
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Dziemiany – Leszka Pobłockiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dziemiany – Anny Kryzel
wykonujących swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy w Dziemianach, który posiada siedzibę pod
adresem ul. 8-go Marca 3, 83-425 Dziemiany, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a
………………………………………..
……………………………………….
……………………………………….
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i oddania Zamawiającemu
robót budowlanych w zakresie wynikającym z zamówienia „PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W
MIEJSCOWOŚCI DZIEMIANY POPRZEZ WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ – ETAP III”
zgodnie z:
1.1. Dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
1.2. Specyfikacją istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
1.3. Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
1.4. Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.
1.5. Obowiązującymi przepisami prawa w szczególności przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).
1.6. Zasadami sztuki budowlanej.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją, o której mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń i uwag oraz uznaje, że dokumentacja ta jest
kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć i pozwala na należytą realizację
zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do zrealizowania
zamówienia.
§2
MATERIAŁY
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane,
dokumentów powołanych w punkcie 1 oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 883 ze zm.).
3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do
wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2.
§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Termin realizacji umowy ustala się na okres od daty zawarcia umowy do 31 sierpnia 2017 r.
2. Dniem zakończenia realizacji umowy jest dzień podpisania końcowego protokołu odbioru bez
zastrzeżeń.
3. Umowa będzie realizowana zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem

realizacji robót, zwanym dalej „harmonogramem” określającym terminy realizacji robót z
podziałem na poszczególne roboty określone w kosztorysie ofertowym lub grupy takich robót.
4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram, o
którym mowa w ust. 3 opracowany z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego, najpóźniej w
terminie 3 dni przed podpisaniem umowy.
5. Zamawiający ma prawo nie zatwierdzić przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu, w
przypadku, gdy ma do niego zastrzeżenia, i przekazać go do ponownej weryfikacji Wykonawcy,
który jest zobowiązany nanieść zgłoszone do harmonogramu uwagi Zamawiającego.
6. Harmonogram z uwzględnionymi uwagami Zamawiającego, Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia uwag do przedstawionego harmonogramu
przez Zamawiającego.
7. W przypadku nie przekazania przez Wykonawcę harmonogramu lub poprawionego
harmonogramu w ustalonych terminach Zamawiający ma prawo samodzielnie określić
harmonogram i tak sporządzony harmonogram jest obowiązujący.
8. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego w razie
zaistniałych zmian i przedkładania go do zatwierdzenia Zamawiającemu.
9. Zmiana harmonogramu, która nie powoduje zmiany postanowień umowy nie wymaga aneksu do
umowy.
§4
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Jako koordynatora do bieżących uzgodnień w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiającego
wyznacza się ………………………………….
2. Jako koordynatora do bieżących uzgodnień w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy
wyznacza się ………………………………….
3. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru wg wpisu do dziennika budowy.
4. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz umową o pełnieniu nadzoru
inwestorskiego.
5. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami osobę/osoby wskazane przez
Wykonawcę w ofercie. Zmiana osoby/osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być zaakceptowana na piśmie przez Zamawiającego.
Kwalifikacje i doświadczenie tych osób muszą być, co najmniej takie jak wymagane w SIWZ.
Zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
§5
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1.1. Przekazanie dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej.
1.2. Przekazanie terenu budowy.
1.3. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
1.4. Przeprowadzenie odbioru końcowego należycie wykonanych robót budowlanych.
1.5. Zapłata za wykonane i odebrane roboty.
§6
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Do obowiązków wykonawcy w kwocie ceny ryczałtowej należy w szczególności:
1.1. Należyte wykonanie robót budowlanych.
1.2. Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
1.3. Prowadzenie dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru
celem dokonywania wpisów i potwierdzeń oraz realizacja zaleceń wpisanych do dziennika
budowy.
1.4. Zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie przed dostępem osób

nieupoważnionych.
Udostępnienia terenu budowy innym wykonawcom realizującym inne zamówienia na zasadach
określonych przez Zamawiającego.
1.6. Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach niezbędnych do
realizacji przedmiotu umowy.
1.7. Wykonanie oznakowania i tablic informacyjnych w miejscu realizacji robót.
1.8. Zorganizowanie i kierowanie budową.
1.9. Realizacja robót, w sposób umożliwiający należyte przejście i przejazd drogami oraz dojście i
dojazd do posesji z możliwością czasowego ograniczenia po uzgodnieniu z Zamawiającym.
1.10. Realizacja robót, w sposób uzgodniony z Zamawiającym, pozwalający na korzystanie z budynku
w niezbędnym zakresie.
1.11. Wykonanie robót tymczasowych i prac towarzyszących.
1.12. Zapewnienie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wykonaniem dokumentacji
obowiązującej w tym zakresie.
1.13. Utrzymywanie czystości dróg dojazdowych oraz przyległych chodników.
1.14. Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składowanie
zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkich urządzeń i materiałów.
1.15. Usuwanie niezwłocznie z placu budowy odpadów, niepotrzebnych urządzeń i materiałów.
Zamawiający wskaże, które z zdemontowanych urządzeń i materiałów należy przekazać
Zamawiającemu.
1.16. Kontrola jakości materiałów i robót.
1.17. Poddanie się kontrolom w zakresie związanym z realizacją umowy.
1.18. Informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.
1.19. Informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć, na jakość
robót lub termin zakończenia robót.
1.20. Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do
których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia
im danych i informacji wymaganych tą ustawą, a także osobom, które Zamawiający wskaże w
okresie realizacji umowy.
1.21. Wykonanie lub uzyskanie badań, prób, rozruchu, pomiarów, ekspertyz, orzeczeń, zaświadczeń,
sprawdzeń i odbiorów technicznych.
1.22. Likwidacja placu budowy i własnego zaplecza niezwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie
później, niż 14 dni od daty dokonania odbioru końcowego.
1.23. Usuwanie ewentualnych wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi.
1.24. Naliczenia wszelkich podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
1.25. Ponoszenie kosztów ewentualnych opłat i odszkodowań.
§7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY
Wykonawca w czasie realizacji umowy oraz usuwania wad w okresie rękojmi i gwarancji ponosi pełną
odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich z tytułu szkód, jakie mogą zaistnieć w
związku z realizacją umowy.
§8
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom na warunkach
określonych w art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 roku,
poz. 380 ze zm.) i w Umowie. Zapisy niniejszej umowy nie naruszają praw i obowiązków
Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z
przepisów art. 6471 Kodeksu cywilnego.
2. Przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową Wykonawca wykona we własnym zakresie z
wyłączeniem części określonych w ofercie Wykonawcy.
3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania
1.5.

oraz koordynacji robót, prowadzonych przez podwykonawców.
4. W razie zaistnienia w czasie realizacji robót uzasadnionej okolicznościami faktycznymi lub
prawnymi potrzeby zmiany podwykonawcy, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego
zgłoszenia takiej potrzeby Zamawiającemu. Jednocześnie Wykonawca wskaże Zamawiającemu
nowego podwykonawcę.
5. Zmiana podwykonawcy następuje w drodze podpisania aneksu do niniejszej umowy.
6. Umowa o roboty budowlane z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami zawiera w
szczególności postanowienia określone w art. 143d ustawy.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do
przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
8. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia dokumentów, o których mowa wyżej,
zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót
budowlanych, w terminie 3 dni roboczych przed terminem płatności faktury.
11. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej.
12. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 11, Zamawiający informuje
o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.
13. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
14. W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12
miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust.
1, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych;
14.1. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których
mowa w ust. 14, wstrzymuje się odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z
nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez
zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub
który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
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zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej
informacji.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
których mowa w ust. 15, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia należnego wykonawcy.
Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na
sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi podstawę do
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.
Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców,
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
Zamawiający zgodnie z art. 36ba ust. 3 ustawy PZP wobec dalszych podwykonawców przewiduje
stosowanie przepisów określonych w art. 36ba ust. 1 i 2.
§9
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby, Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia wymagań zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę, przed rozpoczęciem robót oraz każdorazowo na żądanie
Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, przedłożył zanonimizowane kopie
umów o pracę zawartych z pracownikami potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę zanonimizowanych kopii umów zawartych z Pracownikami,
potwierdzających spełnienie wymagań zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w terminie
wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2, będzie traktowane jako niedopełnienie
obowiązku zatrudnienia Pracowników na podstawie umowy o pracę.
Za każdy przypadek niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracownika na podstawie umowy o
pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł za każdego
pracownika.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§ 10
WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE
Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w przetargu nieograniczonym jest
wynagrodzenie ryczałtowe brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) i
odpowiada zakresowi robót wynikającemu z przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu zgodnie z ofertą Wykonawcy
stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy wyraża się kwotą ……………… brutto złotych,
słownie złotych: …………………………………………………. …../100; VAT …..........., …................ zł netto.

§ 11
ODBIORY ROBÓT
1. Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia robót podlegających zakryciu zgodnie z art. 22, pkt. 7
Ustawy - Prawo Budowlane.
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.
3. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od daty
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę i
pozostałych uczestników odbioru.
4. Odbioru końcowego dokonuje komisja wskazana przez Zamawiającego.
5. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu umowy bez wad
spełniającego wymogi określone przepisami budowlanymi i dokumentacją techniczną,
potwierdzone protokołem odbioru końcowego.
6. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacji.
7. W dniu wskazanym, jako dzień gotowości do odbioru końcowego Wykonawca w ramach
wynagrodzenia określonego w § 10 ust 2, między innymi zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dwóch kompletach dokumenty
niezbędne do przekazania do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego:
7.1. Oryginał dziennika budowy,
7.2. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami,
7.3. Oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.
7.4. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
7.5. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.
7.6. Pozytywne opinie, zaświadczenia i protokoły właściwych jednostek i organów wymagane
przepisami i projektami budowlanymi.
7.7. Dokumentację techniczną powykonawczą uwzględniającą dokonane zmiany w trakcie budowy
(jeżeli wystąpią).
7.8. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopię faktury wystawionej przez podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę dotyczącą robót objętych odbiorem (jeżeli wystąpią).
7.9. Inne dokumenty wynikające z warunków technicznych wykonania i odbioru robót lub
przepisów prawa.
8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego spisany będzie protokół zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
9. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu
umowy w całości, wykonany przedmiot umowy posiada wady, nie wykonał wymaganych prób i
sprawdzeń lub nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 7.
10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:
10.1. nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru i zażądać usunięcia wad,
wyznaczając w tym celu termin, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych
kar umownych na zasadach określonych w niniejszej umowie;
10.2. nie nadające się do usunięcia, wówczas Zamawiający może:
10.2.1. jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej,
estetycznej lub technicznej, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar
umownych na zasadach określonych w niniejszej umowie;
10.2.2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
zażądać wykonania wadliwie wykonanej części przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując
prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych w
niniejszej umowie;
10.2.3. w przypadku niewykonania lub kolejnego wadliwego wykonania w ustalonym terminie
wadliwie wykonanej części przedmiotu umowy, odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

§ 12
ROZLICZENIA
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 10 rozliczane będzie na podstawie faktur
przejściowych i faktury końcowej, wynikających z Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
2. Faktura końcowa będzie stanowiła rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy i
będzie wystawiona po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
3. W związku z podziałem wynagrodzenia ryczałtowego brutto na części, w przypadku braku
możliwości obliczenia wynagrodzenia ryczałtowego brutto z dokładnością do grosza, za zgodą
stron wynagrodzenie może zostać obliczone według wartości netto określonej w ofercie lub
obniżone o jeden grosz.
4. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty wystawienia
dostarczyć Zamawiającemu, do jego siedziby fakturę wraz z protokołem.
§ 13
PŁATNOŚCI
1. Wystawienie faktury następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu
odbioru częściowego / końcowego, a zapłata następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty.
2. Za datę zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego.
3. Zobowiązania z tytułu faktur/-y będą płatne przez Zamawiającego przelewem, na konto nr
………………………………………………………………………………….
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania roszczeń z tytułu szkód i kar umownych z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.
5. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo:
5.1. Wykonawca najpóźniej w terminie 3 dni roboczych przed terminem płatności faktury,
przedkłada Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i
dalszym podwykonawcom. Nie złożenie dowodów zapłaty stanowi podstawę do wstrzymania
płatności.
5.2. Zamawiający dokonuje zapłaty wymagalnego wynagrodzenia według zasad określonych w art.
143c ustawy PZP.
§ 14
GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ….. miesięcy.
2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania
protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym
w punkcie 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
4. Zamawiający będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.
5. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasają wraz z upływem okresu gwarancji.
6. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad związanych z
wykonanymi robotami, zamontowanymi urządzeniami i użytymi materiałami.
7. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Strony
określą termin usunięcia wad. W przypadku braku uzgodnień, co do terminu, Wykonawca
zobowiązany jest usunąć wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od daty ich
zgłoszenia. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad, Zamawiający może zlecić ich usunięcia
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obciążyć Wykonawcę karą umowną
zgodnie z § 15 ust. 2.3.
8. W przypadku usuwania tej samej wady po raz trzeci wykonawca jest zobowiązany wymienić
urządzenie lub element na nowy.
9. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji, okres gwarancji liczony będzie
od daty protokolarnego stwierdzenia ich usunięcia.

§ 15
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.
2. W razie nienależytego wykonania umowy, Wykonawca płaci karę umowną:
2.1. za opóźnienie w realizacji określonego w umowie przedmiotu odbioru lub wymaganego
zaawansowania w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 2, za każdy dzień
opóźnienia licząc od dnia następnego po upływie terminu umownego;
2.2. za opóźnienie w realizacji określonego w umowie terminu wykonania prac projektowych i
uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę w wysokości 0,05 % wynagrodzenia
określonego w § 10 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po upływie
terminu umownego
2.3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady oraz gwarancji, w
wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia;
2.4. za przerwę w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni – w
wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 2, za każdy dzień przerwy;
2.5. z tytułu samego faktu istnienia wad nie nadających się do usunięcia – 2 % wynagrodzenia
określonego w § 10 ust. 2;
2.6. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 %
wynagrodzenia, o którym mowa z § 10 ust. 2.
2.7. W przypadku opóźnienia w wykonywaniu innych zobowiązań niepieniężnych wynikających z
umowy, chyba że wynikło ono z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca
zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 2, za każdy
dzień opóźnienia.
2.8. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia,
2.9. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 2 za
każdy dzień opóźnienia,
2.10. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia,
2.11. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
określonego w § 10 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia.
3. Kara umowna zostanie zapłacona w terminie 7 od daty wystawienia przez Stronę z żądaniem
zapłaty.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami
ogólnymi Kodeksu cywilnego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości
poniesionej szkody.
§ 16
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy między innymi w
następujących sytuacjach:
1.1. Opóźnienie Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania robót, o co najmniej 7 dni, od daty
przekazania terenu budowy;
1.2. Wystąpienie wad przedmiotu umowy nie nadające się do usunięcia, uniemożliwiające jego
użytkowanie;
1.3. Wykonawca z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w sposób nieprzerwany nie
realizuje robót przez okres 14 dni lub w sposób rażący przebieg prac jest opóźniony, tzn.
opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umowy w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje

dotrzymania umownego terminu wykonania robót;
Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z
postanowieniami umowy i dokumentacją techniczną lub w sposób wadliwy, niezgodnie ze
sztuką budowlaną, używa materiałów i urządzeń nie posiadających dopuszczenia do
stosowania lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, a także zalega bądź
opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców;
1.5. Wykonawca narusza określone w Umowie zasady zawierania umów z podwykonawcami;
1.6. Wykonawca nie usunął wad przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie;
1.7. Zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Wykonawcy;
1.8. Względem Wykonawcy rozpoczęto postępowanie naprawcze lub egzekucyjne bądź wydano
nakaz zajęcia majątku.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o przyczynie odstąpienia.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki:
3.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
własny;
3.2. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających;
3.3. W terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z
kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia.
4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający,
obowiązany jest do:
4.1. Dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;
4.2. Przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia
od umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych szkód w
wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
6.1. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty należnego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu
terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie;
6.2. Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia bez
uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru robót.
7. Każde odstąpienie od niniejszej umowy ma skutek ex nunc (na przyszłość) i dotyczy jedynie robót
nie wykonanych do chwili odstąpienia od umowy.
§ 17
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy
(ZNWU) w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, tj. …..…. zł.
2. Zamawiający zwraca wniesione ZNWU w następujących sposób:
1) Kwotę ……..… zł (70% wniesionego ZNWU) gwarantującą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
umową, Zamawiający zwraca w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.
2) Kwotę ……..… zł (30% wniesionego ZNWU) służącą pokryciu ewentualnych roszczeń
z tytułu rękojmi za wady, Zamawiający zwraca nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za
wady, po zaspokojeniu uzasadnionych roszczeń Zamawiającego.
3. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, przed upływem okresu rękojmi i gwarancji,
Strony dokonają protokolarnego odbioru ostatecznego.
1.4.

§ 18
ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY
1. Przewiduje się możliwość zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w zakresie terminu
wykonania umowy:
1.1. zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione i
niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:
1.1.1. klęsk żywiołowych;
1.1.2. warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku,
uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń,
dokonywanie odbiorów;
1.2. zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez
Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:
1.2.1. natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy;
1.2.2. konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych;
1.2.3. wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków terenowych, w
szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów
budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;
1.3. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w
szczególności:
1.3.1. wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
1.3.2. konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej;
1.4. konieczność wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych;
1.5. zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych
podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności
eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały
niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:
1.5.1. przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
1.5.2. odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa
udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;
1.6. zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia,
lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru wydał
wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego;
1.7. w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania
oferta, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta
złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było
podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych
umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy
na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania
ofertą do dnia zawarcia umowy.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 termin
wykonania 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. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych

kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem
wykonywania umowy.
2. Przewiduje się możliwość zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w zakresie sposobu
spełnienia świadczenia:
2.1. z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót
poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu
jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń;
2.2. z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub
eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia;
2.3. wykorzystanie innych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;
2.4. wykorzystanie innej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót lub prac, jak również kosztów
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
2.5. zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż
wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
2.6. odmienne od przyjętych w dokumentacji technicznej warunki geologiczne skutkujące
niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach
technologicznych;
2.7. odmienne od przyjętych w dokumentacji technicznej warunki terenowe, w szczególności
istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;
2.8. zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniające dokumentację projektową;
2.9. konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
2.10. konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy
zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie
budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie
wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub
zmniejszenia zagrożenia.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 możliwa jest w
szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji
budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych umową lub zmiana
wynagrodzenia.
3. Przewiduje się możliwość zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w zakresie
podwykonawców i dalszych podwykonawców pod warunkiem, iż posiadają środki
gwarantujące należytą realizację powierzonej części zamówienia oraz spełniają warunki
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli Wykonawca powoływał się na
podwykonawców w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4. Przewiduje się możliwość zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w zakresie ceny i
wystawiania faktur w przypadku zmian obowiązującej stawki VAT, zmian przepisów
podatkowych w zakresie wystawiania faktur lub powstawania obowiązku podatkowego itp.,
5. Przewiduje się możliwość zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w zakresie
przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu
umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o wartość niewykonanych robót
wynikającą z kosztorysu ofertowego z zastrzeżeniem § 3 ust 7 umowy.
6. Przewiduje się możliwość zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w zakresie obniżenia

wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z określonych robót budowlanych o wartość
wynikająca z kosztorysu ofertowego z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 umowy.
7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
§ 19
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie:
1.1. Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz.
2164 ze zm.) oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie,
1.2. Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.),
1.3. Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.);
1.4. Przepisy prawne obowiązujące w zakresie przedmiotowym.
2. Wykonawcy nie wolno, bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji jakichkolwiek
uprawnień lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
3. Wykonawcy nie wolno przelać na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy,
ani też obciążyć takiej wierzytelności jakimkolwiek prawem osób trzecich, ani ustanowić na niej
zastawu.
4. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju, parametrów i zakresu robót
określonych w niniejszej umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy,
będzie obowiązywać następująca kolejność ważności niżej wymienionych dokumentów:
4.1. Umowa;
4.2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
4.3. Dokumentacja projektowa
4.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;
4.5. Przedmiar robót;
4.6. Oferta przetargowa.
5. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót, w treści
poszczególnych dokumentów Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zakres robót o
większej wartości.
6. Strony oświadczają, że wskazane na wstępie umowy adresy siedzib traktować będą, jako adresy
do doręczeń wszelkich pism związanych z realizacją niniejszej umowy.
7. W przypadku dokonania zmiany ww. adresów, Strona dokonująca takowej zmiany zobowiązana
jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o powyższym fakcie.
8. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd
Powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
9. Tytuły kolejnych paragrafów umowy zostały umieszczone jedynie w celu ułatwienia posługiwania
się niniejsza umową. Dla celów interpretacyjnych tytuły i nagłówki zawarte w umowie nie
stanowią jej części.
10. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej aneksu pod rygorem nieważności.
11. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden
dla Wykonawcy.
12. Integralną część umowy stanowią załączniki:
12.1. Załącznik nr 1 - Dokumentacja techniczna
12.2. Załącznik nr 2 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
12.3. Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy.
12.4. Załącznik nr 4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy.
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