CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia
UMOWA NR:………………………………...
z dnia………………………………..
pomiędzy:
Państwowa Szkoła Muzyczna Ist. W Kościanie NIP 6981033389, regon 004104200 zwana
dalej Zamawiającym,
reprezentowaną przez:
•

mgr Mariana Michałowicza – Dyrektor Szkoły

a
…………………………………………………………………………….. zarejestrowanym
w ……………………………………………………..…………………………………………,
reprezentowanym przez:
•
•

……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn. „ Wymiana pokrycia
dachowego na budynku szkoły ” zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego i na warunkach określonych w Formularzu Oferty
z dnia
............................ stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją
projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi
przepisami i polskimi normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych
państw członkowskich EOG oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu
w terminie w niej uzgodnionym.
§2
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1. Formularz Oferty – załącznik nr 1
2. Tabela elementów scalonych nr2
3. Kosztorys ofertowy – załącznik nr 3
4. SIWZ (IDW – Część I) – załącznik nr 4
5. STWiORB – załącznik nr 6
6. Pytania i odpowiedzi – załącznik nr 7.
§3
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Termin wykonania zamówienia
1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie do dnia 21.08.2012 r., przez co
rozumie się datę podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
2. Wykonawca rozpocznie wykonywanie prac stanowiących przedmiot niniejszego
zamówienia od dnia …………………. (nie wcześniej niż 02.07.2012 r.)
§4
Obowiązki Stron
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót – nie później niż
w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia robót, o której mowa w § 3 ust. 2 umowy;
2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;
3) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
4) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace;
5) Zapewnienie Wykonawcy dostępu do nieodpłatnego poboru energii elektrycznej i
wody oraz udostępnienie pomieszczenia na cele socjalne.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego w terminie określonym w ust. 1, pkt 1.
2) Zabezpieczenie terenu robót;
3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;
4) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom
określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz wykonanych zgodnie z polskimi normami
przenoszącymi normy europejskie lub norm innych państw członkowskich EOG.
Wykonawca okaże, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikaty zgodności z polską normą lub aprobaty techniczne
każdego używanego na budowie wyrobu;
5) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;
6) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych w szczególności
wynikających z następujących ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 ze zm.);
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze
zm.),
7) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę
p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie
trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek
z prowadzonymi robotami;
8) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz złożenie
oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i
odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;
9) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich
działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;
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10) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi
robotami, w tym także ruchem pojazdów;
11) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiałów, w tym np. wyników oraz protokołów
badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;
12) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
13) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym
stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
14) 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;
15) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu
protokołów niezbędnych przy odbiorze;
16) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego i /lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym
niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.
17) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
18) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej) w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej oraz od odpowiedzialności kontraktowej;
ważnych od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego robót na łączną
kwotę minimum 300 000,00 zł. Odpowiedzialność deliktowa – jest to
odpowiedzialność za szkody osobowe i majątkowe wyrządzone osobom trzecim w
związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem, natomiast
odpowiedzialność kontraktowa – jest to odpowiedzialność za szkody wyrządzone
przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu kopie w/w polis
ubezpieczeniowych, a w przypadku ich braku inne dokumenty potwierdzające fakt
posiadania wymaganych ubezpieczeń.
19)Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót
lub termin zakończenia robót.
§5
Pozostałe obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową
przez osobę posiadająca stosowne kwalifikacje zawodowe (Kierownik robót).

§6
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
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1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ....................... złotych netto (słownie
złotych:.....................................................................................), powiększone o podatek
VAT, co daje kwotę brutto .............................. złote (słownie złotych:
............................................................................................................................................).
2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z
realizacją robót objętych dokumentacją projektową, SIWZ oraz Specyfikacją Techniczną
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 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. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia,
chociażby w czasie zawierania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów
prac, w tym również konieczności wykonania robót dodatkowych czy zamiennych.
4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ..........................................
5. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury
końcowej wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego przez Strony i
Inspektora nadzoru inwestorskiego bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.
6. Faktura końcowa będzie płatna w formie przelewu na wskazany przez Wykonawcę
rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury
wraz z zatwierdzonym przez Strony oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego protokołem
końcowym odbioru robót.
7. Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
8. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy.
9. Płatnikiem faktury jest PSM w Kościanie 64-000 Kościan ul. Kurpińskiego 3.
§7
Odbiory
1. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie
faktyczne wykonanie robót. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru
końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.
2. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu
następujące dokumenty:
1) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń oraz inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,
2) oświadczenie Kierownika robót:
a) o zgodności wykonania robót budowlanych z dokumentacją projektową,
obowiązującymi przepisami i normami,
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu robót, a także – w razie
korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robót).
3. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.
4. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego,
w terminie 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
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5. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy,
uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.
6.W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić
odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
7.W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie
gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
§8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 6 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, tj.
................ zł (słownie złotych: ...............................................................) w formie
...............................................................
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy
w następujących terminach:
1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego,
2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.
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.
§9
Kary umowne
1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.
2. Wynagrodzenie umowne dla ustalenia kar umownych – jest to wynagrodzenie ryczałtowe
(brutto) robót określone w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1)
Za nie przystąpienie do realizacji umowy w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego,
2)
Za opóźnienie w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości
0,01% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia (termin zakończenia
robót określono w § 3 ust. 1 niniejszej umowy),
3)
Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w
okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego za
każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
4)
Za odstąpienie od umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z
przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego,
5)
Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego za wyjątkiem wystąpienia sytuacji unormowanej w art. 145
ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość
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faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
§ 10
Umowne prawo odstąpienia od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od momentu
zaistnienia poniższych zdarzeń:
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni.
2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
– w tym przypadku odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.
3) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego.
1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od momentu
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o
zaistnieniu uprzednio
nieprzewidzianych okoliczności, a Zamawiający w związku z tym nie będzie mógł
spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
1. 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.
2. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych,
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada,
3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku
wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia;
protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawcę,
4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia
od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z
umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego
terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
6. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.
§ 11
Umowy o podwykonawstwo
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1.

Wykonawca może powierzyć, zgodnie ze złożoną ofertą, wykonanie części robót lub
usług podwykonawcom.

2.

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą
lub jej projekt w celu jej akceptacji.

3.

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.

4.

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 Kodeksu cywilnego 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.

5.

Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

6.

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.

7.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dowodów zapłaty za roboty wykonane
przez Podwykonawcę, przed końcowym rozliczeniem z Zamawiającym.
§ 12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na
okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. Gwarancja potwierdzona zostanie na
piśmie, a Wykonawca zapewni Zamawiającego, że wykonał roboty zgodnie z umową,
zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz, że przedmiot umowy nie
posiada wad
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek
w terminie 10 dni roboczych licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia
przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.
4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie
rękojmi i gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed
upływem okresu rękojmi i gwarancji jakości.
5. 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.
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§ 13
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu
sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być
wprowadzone w trybie art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
2. Zmiany są możliwe w następujących przypadkach:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy
a) w wyniku wystąpienia okoliczności lub zdarzeń takich jak siła wyższa –
rozumiana jako zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od
Wykonawcy lub Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają
wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których
Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec,
ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą
starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków
zobowiązaniowych tj. powódź, w tym również wyjątkowo niesprzyjające warunki
pogodowe (ciągłe opady deszczu, opady śniegu, niskie temperatury – mrozy),
trzęsienie ziemi, huragan, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga,
rekwizycja, embargo lub zarządzenie władz,
b) zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych lub udzielenia zamówienia
dodatkowego, których wykonanie wymaga wstrzymania realizacji przedmiotu
zamówienia,
c) z powodu wstrzymania robót przez Zamawiającego, nie wynikającego z winy
Wykonawcy,
d) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy, a
zmiana jest korzystna dla Zamawiającego,
e) zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności:
wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o
którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego,
konieczności uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub
organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup
społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do
jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 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.
2)Zmiany sposobu spełnienia świadczenia przedmiotu umowy w następujących
okolicznościach:
a) zmiany zasad dokonania odbioru świadczonych robót, jeśli nie zmniejszy to
zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów odbioru, które
obciążałyby Zamawiajacego,
b) zmiany treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie
realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy.
Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do
prawidłowej realizacji umowy.
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3)Zmiany płatności wynikających ze zmiany terminów płatności w następstwie wszelkich
zmian wprowadzanych do umowy.
4)Zmiany wynagrodzenia na skutek ustawowej zmiany stawki podatku VAT. W takim
przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości
odpowiadającej zmianie podatku.
5) Stosowny wniosek o zmianę terminu realizacji zadania, sporządzony przez
Wykonawcę, musi zostać złożony Zamawiającemu, niezwłocznie po ujawnieniu się
okoliczności powodujących konieczność dokonania zmiany terminu, jednak nie później
niż 3 dni przed upływem terminu zakończenia. Wniosek ten musi zawierać szczegółowy
opis okoliczności oraz precyzyjne wyliczenie czasu o jaki należałoby przesunąć termin
zakończenia zadania. Do wniosku należy załączyć protokół konieczności sporządzony
przez Strony.
6) Pozostałe zmiany, o których mowa w § 13 możliwe są pod warunkiem złożenia
stosownych wniosków przez Wykonawcę bądź spisania przez Strony umowy protokółów
uzgodnień.
7) Zmiany umowy, mogą nastąpić tylko w przypadku, gdy obie Strony umowy wyrażają
na to zgodę.
§ 14
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy
1. Nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego prowadzić będą:
1) Inspektor nadzoru inwestorskiego - …………………………, kom. …………………
2) pracownik Zamawiającego – Marek Kociemba, tel. 65 512 24 98, kom. 603630599.
2. Kierownikiem robót będzie - …………………….., kom. …………………..
§ 15
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy powszechnie
obowiązujące, w szczególności: ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz Kodeksu
cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
§ 16
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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§ 17
Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2010 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Wykonawca

Zamawiający
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