zał cznik nr 3 do siwz

Istotne postanowienia umowne
NR ZP.271.5.1.2011

niniejsza Umowa zawarta dnia ....................2011 roku w Warszawie
pomi dzy:
Województwem Mazowieckim z siedzib
przy ul. Jagiello skiej
NIP: 113-245-39-40, REGON: 015528910 reprezentowanym przez:
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Warszawie,

1. ........................................
2. ........................................
zwanym dalej Zamawiaj cym
a
..................................................................
adres: .........................................................
zwanym dalej Wykonawc
reprezentowanym przez:
1. ......................................................
2. .......................................................
Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze. zm.)
§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest budowa parkingu dla samochodów osobowych, budki parkingowej
oraz wiaty na rowery w systemie „Parkuj i jed ” w miejscowo ci Teresin.
2. Przedmiot umowy opisany jest przez:
a) projekt budowlano – wykonawczy (5 tomów),
b) projekt budowlano – wykonawczy przebudowy zjazdu publicznego z ulicy Torowej w
m. Teresin – Niepokalanów na działk nr 195/2,
c) projekt docelowej organizacji,
d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (bran a: budowlana, elektryczna,
kanalizacyjna, drogowa)
e) koncepcja wykonania robót polegaj cych na wybudowaniu parkingu w systemie
„Parkuj i jed ” na terenie województwa mazowieckiego w miejscowo ci Teresin
zgodnie ze sztuk budowlan i technologi wykonania.

Warto
1.

§2
Zamówienia

Za wykonanie przedmiotu Umowy okre lonego w § 1 strony ustalaj ł czne wynagrodzenie

2.

3.

4.
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

1.
2.

ryczałtowe w wysoko ci .................. złotych brutto ( słownie złotych: .............................).
Cena brutto wykonania zamówienia wynika ze szczegółowej wyceny robót dokonanej przez
Wykonawc na podstawie dokumentacji projektowej okre lonej w §1 niniejszej umowy oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, wizji lokalnej w terenie, sztuki
budowlanej oraz technologii wykonania przedmiotu umowy i okre lona została w kosztorysach
ofertowych stanowi cych zał. do oferty.
Cena ta obejmuje równie wynagrodzenie za wszystkie obowi zki Wykonawcy, niezb dne do
zrealizowania zamówienia. W cenie uj to mi dzy innymi koszty uzyskania niezb dnych bada ,
ekspertyz, opinii, itp., tak e koszty robót, których wykonanie niezb dne jest do prawidłowego
wykonania przedmiotu zamówienia, jak np.: koszty wszystkich robót przygotowawczych,
koszty utrzymania, dozoru i ubezpieczenia budowy, koszty uporz dkowania placu budowy.
Odpowiedzialno Wykonawcy w zakresie obj tym cen ofertow obejmuje tak e:
zapewnienie obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu
(w szczególno ci wytyczenie terenu),
organizacj i zagospodarowanie zaplecza budowy,
po zako czeniu robót - demonta obiektów tymczasowych oraz uporz dkowanie terenu,
prowadzenie robót w sposób nie powoduj cy szkód, w tym zagro enia bezpiecze stwa,
prowadzenie dokumentacji budowy (w tym Dziennika Budowy i ksi ki obmiarów)
i przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej i powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej, w tym inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu
i usytuowania obiektów kubaturowych. Inwentaryzacja winna by wykonana na otwartych
wykopach,
zorganizowanie i przeprowadzenie niezb dnych odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót obj tych przedmiotem umowy,
przekazanie Zamawiaj cemu niezb dnych danych i dokumentów koniecznych do zło enia
wniosku o pozwolenie na u ytkowanie.
§3
Termin realizacji
Termin realizacji umowy (wymagany) – Wykonawca jest zobowi zany do wykonania
przedmiotu umowy w terminie do 4 miesi cy od dnia podpisania umowy.
W przypadku przerwania lub wstrzymania realizacji umowy z przyczyn le cych poza
podmiotem Wykonawcy, Wykonawca mo e skorzysta z uprawnienia do zmiany terminu
zako czenia robót, zgodnie z zapisami § 13 umowy.
§4
Prawa i Obowi zki Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za kompletne, wysokiej jako ci i terminowe wykonanie
przedmiotu Umowy, za jego zgodno z dokumentacj projektow i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót okre lonymi w odno nych normach obowi zuj cych w budownictwie.
2. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne zmniejszaj ce jako , warto u ytkow , techniczn
i estetyczn wykonanych robót.
3. Wykonawca zobowi zany jest do sporz dzenia i dostarczenia Zamawiaj cemu, w terminie 3 dniu
od dnia podpisania umowy, harmonogramu rzeczowo – finansowego, który sporz dzony b dzie
zgodnie ze wzorem Zamawiaj cego stanowi cym zał. do niniejszej umowy.
4. W wypadkach przewidzianych wła ciwymi przepisami prawa na Wykonawcy ci y obowi zek
dysponowania koordynatorem ds. BHP.
5. Wykonawca zapewnia stały wykwalifikowany personel do kierowania i wykonania prac
przewidzianych niniejsz Umow . Ponadto Wykonawca gwarantuje stał obecno na placu
budowy kierownika budowy w czasie wykonywania robót.
6. Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do robót obj tych niniejsz Umow jest Kierownik
Budowy – Pan(i) ................................................., posiadaj cy (a) uprawnienia w specjalno ci
drogowej nr ……………………………………………………………………………….
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7. Zmiana osoby na stanowisku Kierownika Budowy, o której mowa w ust. 6, w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by uzasadniona przez Wykonawc na pi mie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiaj cego. Zamawiaj cy zaakceptuje tak zmian w terminie 7 dni od
daty przedło enia propozycji wył cznie wtedy, gdy kwalifikacje i do wiadczenie wskazanej osoby
b d spełnia warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Zaakceptowana przez Zamawiaj cego zmiana osoby, o której mowa w ust. 6 winna
by potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
8. Wykonawca, który w trakcie realizacji umowy powzi ł zamiar korzystania z usług
Podwykonawcy, mimo wcze niejszej deklaracji samodzielnego wykonania robót budowlanych,
zobowi zany jest do przedstawienia Zamawiaj cemu umowy z podwykonawc lub jej projektu,
wraz z cz ci dokumentacji dotycz c wykonania robót okre lonych w umowie lub projekcie.
Je eli Zamawiaj cy w terminie 14 dni od dokonania czynno ci o której mowa wy ej przez
Wykonawc , nie zgłosi na pi mie sprzeciwu lub zastrze e , uwa a si , e wyraził zgod na
zawarcie umowy. Szczegółowa regulacja okre laj ca mo liwo
korzystania z usług
podwykonawców jest zawarta w art. 6471 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
9. Wykonawca wpisem do dziennika budowy powiadamia b dzie Zamawiaj cego o gotowo ci do
odbioru robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu.
10. Niezb dne do wykonania robót materiały zostan zakupione i dostarczone przez Wykonawc .
11. Za składniki maj tkowe własne i Zamawiaj cego znajduj ce si na terenie budowy w trakcie
wykonywania robót, odpowiedzialno
ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno za składniki maj tkowe Zamawiaj cego pod warunkiem, e s one niezb dne
do wykonania przedmiotu zamówienia.
12. Wykonawca poniesie koszty zwi zane z wykonaniem i wdro eniem czasowej organizacji ruchu
oraz ewentualnego zaj cia terenu.
13. Wykonawca ponosi odpowiedzialno w okresie zwi zania umow za wszelkie szkody powstałe
na terenie budowy z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy.
14. W trakcie realizacji robót Wykonawca b dzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od
nadmiernych przeszkód komunikacyjnych oraz b dzie składował i usuwał wszelkie urz dzenia
pomocnicze, zb dne materiały, odpady i mieci oraz niepotrzebne urz dzenia prowizoryczne.
15. Po zako czeniu robót Wykonawca usunie wszelkie materiały, urz dzenia i odpady oraz pozostawi
cały teren czysty i uporz dkowany i nadaj cy si do u ytkowania. Wykonawca zapłaci za pobran
energi elektryczn , wod i wywóz mieci oraz odpadów.
16. Na ka de danie Zamawiaj cego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowi zany jest okaza w
stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpiecze stwa, deklaracj zgodno ci certyfikat zgodno ci z obowi zuj c Norm lub aprobat techniczn b d inne atesty.
17. Wykonawca zobowi zany jest do uczestniczenia w naradach i spotkaniach organizowanych przez
Zamawiaj cego na budowie w trakcie realizacji zamówienia.
18. Wykonawca przyjmuje na siebie obowi zek informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru
robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu. Je eli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
a)
b dzie zobowi zany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezb dnych do zbadania
robót, a nast pnie przywrócenia do stanu pierwotnego,
b)
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót – naprawienia ich lub doprowadzenia do
stanu poprzedniego.
§5
Prawa i Obowi zki Zamawiaj cego
1.
2.

Zamawiaj cy dokona przekazania pełnej dokumentacji projektowej w 1 egz. wraz z
dokumentami formalno –prawnymi oraz placu budowy w ci gu 10 dni od daty podpisania
Umowy.
Zamawiaj cy zobowi zany jest do zawiadomienia o zamiarze rozpocz cia robót budowlanych
wła ciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpocz ciem budowy zgodnie z § 3
rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401 z po n. zm.)
oraz Nadzoru Budowlanego.
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3.
4.
5.

Zamawiaj cy powołuje: inspektora nadzoru w specjalno ci drogowej w osobie: ………………,
w specjalno ci wod-kan w osobie: …………….., w specjalno ci elektrycznej w osobie ……….
Bie cy nadzór nad realizacj Umowy ze strony Zamawiaj cego b dzie sprawowa :
...........................................................................................................................................................
...
Zamawiaj cy udost pni ródło poboru wody i energii elektrycznej po uprzednim wykonaniu
opomiarowania punktów poboru. Koszty opomiarowania i zu ycia poniesie Wykonawca.
§6
Odbiór prac

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.

Strony zgodnie postanawiaj , e b d stosowane nast puj ce rodzaje odbiorów robót:
a)
odbiory robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b)
odbiór ko cowy stanowi cy podstaw do wystawienia faktury za wykonanie robót.
Odbiory robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, dokonywane b d przez Zamawiaj cego
przy udziale Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłasza gotowo do
odbiorów, o których mowa wy ej, wpisem do Dziennika budowy.
Odbiory robót zanikaj cych b d dokonywane w terminie 3 dni roboczych, licz c do daty
zgłoszenia.
Wykonawca zobowi zany jest do zgłoszenia Zamawiaj cemu gotowo ci do odbioru ko cowego
przed upływem terminu okre lonego w §3 ust.1 niniejszej umowy, pismem składanym
bezpo rednio w siedzibie Zamawiaj cego.
Podstaw do zgłoszenia przez wykonawc gotowo ci do odbioru b dzie faktyczne wykonanie
robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Zamawiaj cy zobowi zany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru ko cowego, w
terminie nie przekraczaj cym 14 dni od dnia rozpocz cia odbioru.
W przypadku gdy Zamawiaj cy nie przyst pi w terminach okre lonych w ust.3 oraz ust. 6
niniejszego paragrafu, Wykonawca protokolarnie ustali stan przedmiotu odbioru przez powołana
przez siebie Komisj . Protokół o którym mowa wy ej, stanowi b dzie podstaw do
wystawienia faktury zapłaty wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca nie pozostanie w
zwłoce ze spełnieniem zobowi zania wynikaj cego z niniejszej umowy, od daty zgłoszenia
gotowo ci do odbioru.
O dokonaniu jednostronnego odbioru, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca powiadomi na
pi mie Zamawiaj cego i dostarczy mu protokół, nie pó niej jednak ni w dniu nast pnym po
dokonaniu odbioru.
Wraz z podpisaniem protokołu odbioru ko cowego Wykonawca przeka e Zamawiaj cemu
dokumentacj powykonawcz wraz z niezb dnymi dokumentami, w szczególno ci:
inwentaryzacja geodezyjna, atesty i zezwolenia dotycz ce urz dze i instalacji zamontowanych
lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 9, wykonana b dzie na jednym
egzemplarzu dokumentacji technicznej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiaj cego, poprzez
naniesienie wszystkich zmian.
Je eli w toku czynno ci odbioru zostanie stwierdzone, e przedmiot odbioru nie osi gn ł
gotowo ci do odbioru z powodu nie zako czenia robót lub nie przeprowadzenia z wynikiem
pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad uniemo liwiaj cych
u ytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiaj cy mo e odmówi
odbioru do czasu usuni cia tych wad lub dokona odbioru warunkowego, z podaniem terminu
na usuni cie wad lub usterek.
Za dat wykonania przez Wykonawc zobowi zania wynikaj cego z niniejszej Umowy uznaje
si dat odbioru, stwierdzon w protokole odbioru.
Zamawiaj cy dokona odbioru przedmiotu zamówienia, na podstawie pisemnego
bezusterkowego protokołu odbioru robót.
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§7
Warunki płatno ci
1. Wynagrodzenie w wysoko ci okre lonej w § 2, płatne b dzie Wykonawcy na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawc po zrealizowaniu 100% umownego zakresu robót, na podstawie
podpisanego przez strony bezusterkowego protokołu odbioru ko cowego robót. Faktura ta płatna
b dzie przez Zamawiaj cego w terminie nie przekraczaj cym 30 dni od daty jej otrzymania – na
konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
2. Wykonawca zobowi zany jest do wystawienia faktury na Urz d Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiello skiej 26, 03-719 Warszawa, REGON: 013272636,
NIP: 525 20 87 227.
3. Wykonawca jest zobowi zany do zło enia faktury w Urz dzie Gminy w Teresinie z siedzib przy
ul. Zielonej 20, 96-515 Teresin.
4. W przypadku wyst pienia robót dodatkowych a niezb dnych do wykonania dla potrzeb realizacji
przedmiotu umowy, których nie mo na było przewidzie na etapie post powania przetargowego,
Zamawiaj cy zleci te roboty Wykonawcy. Wykonawca zobowi zany jest wykona te roboty przy
zachowaniu tych samych norm, standardów, parametrów oraz danych wyj ciowych do
kosztorysowania wynikaj cych z kosztorysów ofertowych.
§8
Kary Umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiaj cemu kar umown za odst pienie od Umowy wskutek
okoliczno ci, le cych po stronie Wykonawcy w wysoko ci 10 % warto ci umowy.
2. Je eli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji Umowy okre lonego w § 3 Umowy zapłaci
Zamawiaj cemu kary umowne w wysoko ci 0,2 % warto ci Umowy, za ka dy dzie zwłoki.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiaj cemu kar umown za zwłok w usuni ciu wad ujawnionych w
okresie gwarancji w wysoko ci 0,2 % warto ci umowy za ka dy dzie zwłoki, liczonej od dnia
wyznaczonego do usuni cia wad.
4. Wykonawca jest zobowi zany do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od wyst pienia z
daniem zapłaty przez Zamawiaj cego.
5. Strony zastrzegaj sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczaj cego wysoko kar
umownych, do wysoko ci rzeczywi cie poniesionej szkody.
§9
Odst pienie od umowy
1.

Oprócz wypadków wymienionych w tre ci Kodeksu Cywilnego Zamawiaj cemu przysługuje
prawo odst pienia od umowy w przypadku, gdy:
a) zostanie ogłoszona upadło lub rozwi zanie firmy Wykonawcy
b)
w razie wyst pienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie umowy nie
le y w interesie publicznym, czego nie mo na było przewidzie w chwili zawarcia
umowy; odst pienie od umowy w tym przypadku mo e nast pi w terminie 30 dni od
powzi cia wiadomo ci o powy szych okoliczno ciach,
c) zostanie wydany nakaz zaj cia maj tku Wykonawcy,
d)
Wykonawca nie rozpocz ł robót bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiaj cego zło onego na pi mie,
e) Wykonawca przerwał realizacj robót z przyczyn le cych po jego stronie i przerwa ta trwa
dłu ej ni 7 dni,
f)
Wykonawca nie zagwarantował stałej obecno ci kierownika budowy podczas
wykonywania robót,
g)
zostanie przez Zamawiaj cego (w tym równie przez inspektora nadzoru) stwierdzony
brak nale ytej staranno ci w wykonywaniu robót, b d brak wła ciwej organizacji robót i
pomimo wezwania przez Zamawiaj cego do usuni cia braków we wskazanym czasie
Wykonawca tego nie uczyni.
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2.

3.

4.

5.

W przypadku odst pienia od umowy, Wykonawc oraz Zamawiaj cego obci aj nast puj ce
obowi zki:
a)
w terminie trzech dni od daty odst pienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiaj cego sporz dzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według
stanu na dzie odst pienia,
b)
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt strony, która odst piła od umowy,
c)
Wykonawca sporz dzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urz dze , które nie mog by
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobj tych niniejsz umow , je eli
odst pienie nast piło z przyczyn niezale nych od Niego, a materiały lub konstrukcje
znajduj si na placu budowy.
Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiaj cego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczaj ce, je eli odst pienie od umowy nast piło z przyczyn, za które Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialno ci, oraz niezwłocznie, a najpó niej w terminie 15 dni, usunie z terenu
budowy urz dzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
Zamawiaj cy w razie odst pienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
obowi zany jest do:
a)
dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które
zostały wykonane do dnia odst pienia,
b)
odkupienia materiałów, konstrukcji lub urz dze okre lonych w ust.3 pkt.c niniejszego
paragrafu,
c)
przej cia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
Strony uzgadniaj , e w przypadku realizowania przedmiotu umowy niezgodnie z
dokumentacj . Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo rozwi zania niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym z winy Wykonawcy ze skutkiem wynikaj cym z § 8 ust.1 Umowy.
§ 10
Warunki gwarancji

1.

2.
3.

4.
5.

Wykonawca udziela ……………………………..(Uwaga: okres gwarancji zostanie wpisany po
otwarciu ofert na podstawie oferty Wykonawcy) miesi cy gwarancji na wykonane roboty i
zastosowane materiały oraz zobowi zuje si do usuni cia usterek na własny koszt w terminie 2
dni roboczych gdy usterki uniemo liwiaj korzystanie z obiektu budowlanego, w przypadku gdy
usterka nie uniemo liwia korzystania z obiektu w terminie 7 dni roboczych – od daty zgłoszenia
przez Zamawiaj cego. Do czasu usuni cia usterek Wykonawca jest zobowi zany do
odpowiedniego zabezpieczenia miejsca w którym wykryto usterk .
W przypadku gdy ze wzgl du na rodzaj i wielko usterki nie jest mo liwe dochowanie
terminów okre lonych w ust.1 umowy, Strony ustal pisemnie termin usuni cia usterek.
W przypadku nie wywi zania si z obowi zku okre lonego w ust.1 Zamawiaj cy obci y
Wykonawc kosztami usuni cia usterek przez innego wykonawc niezale nie od zobowi za
wynikaj cych z § 8 ust.4 Umowy, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy o zamiarze
zlecenia usuni cia usterek innemu Wykonawcy.
Okres gwarancji liczony b dzie od daty podpisania ko cowego, bezusterkowego, protokołu
odbioru prac.
Pozostałe warunki gwarancji okre lone zostały w zał czniku, który stanowi integraln cz
niniejszej umowy.
§ 11
Podwykonawcy

1.
2.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiaj cego pełn odpowiedzialno za roboty budowlane, które
wykonuje przy pomocy Podwykonawców, w szczególno ci zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz art. 415 KC, art. 429 KC, art. 430 KC i 474 KC.
Wykonanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci i
zobowi za wynikaj cych z warunków umowy. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za

6

3.
4.
5.

działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby były one
działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
Za roboty wykonane przez Podwykonawc płatno ci realizowa b dzie Wykonawca.
Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwłok , które w zwi zku z brakiem terminowej zapłaty na
rzecz Podwykonawcy poniesie Zamawiaj cy, obci aj Wykonawc .
Na
danie Zamawiaj cego Wykonawca zobowi zuje si udzieli na pi mie wszelkich
informacji dotycz cych Podwykonawców.
§ 12
Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy

1.

2.

3.

Strony potwierdzaj , e przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie
nale ytego wykonania umowy w wysoko ci 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej
brutto), o którym mowa w §2 ust. 1, tj. ................... zł (słownie złotych
..........................................) w formie ............................................................
Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w nast puj cych
terminach:
1)70% wysoko ci zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru
ko cowego,
2)30% wysoko ci zabezpieczenia – w terminie 15 dni od upływu okresu r kojmi za wady .
Zamawiaj cy wstrzyma si ze zwrotem cz ci zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy,
o której mowa w ust. 3 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usun ł w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
§ 13
Postanowienia ko cowe

1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagaj dla swej wa no ci formy pisemnej pod
rygorem niewa no ci.
2. Zamawiaj cy przewiduje mo liwo dokonania zmian nast puj cych postanowie Umowy w
stosunku do tre ci oferty dotycz cych:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji gdy czas na uko czenie prac stanowi cych
przedmiot zamówienia ulegnie zmianie lub zajdzie konieczno wykonania robót
dodatkowych, uzupełniaj cych;
2) wysoko wynagrodzenia umownego w sytuacji gdy konieczno wprowadzenia zmian
b dzie nast pstwem zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota VAT i
kwota wynagrodzenia brutto;
3) praw i obowi zków stron Umowy w sytuacji gdy nast pi zmiana przepisów prawa w
zakresie Ukształtowania zgodnie z nowymi regulacjami tych praw i obowi zków, które maj
wpływ na realizacj roboty;
4) podwykonawców w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie mo na było przewidzie w chwili
zawarcia umowy, koniecznym b dzie dla prawidłowego wykonania Umowy posłu enie si
przez Wykonawc nowymi podwykonawcami, którzy b d realizowali zast pczo cz
lub
cały zakres powierzony innym podwykonawcom lub nowy zakres robót. Nowi
podwykonawcy musz spełnia odpowiednio warunki okre lone dla Wykonawcy;
5) nast pienia zmian powszechnie obowi zuj cych przepisów prawa w zakresie maj cym
wpływ na realizacj przedmiotu zamówienia;
6) zaistnienia siły wy szej (powód , po ar, zamieszki, strajki, epidemie, ataki terrorystyczne,
przerwy w dostawie energii elektrycznej) maj cej wpływ na realizacj umowy;
7) konieczno ci wprowadzenia zmian wynikaj cych ze zmian wprowadzonych w umowach
pomi dzy Zamawiaj cym a inn ni Wykonawca stron ;
3.Wszystkie spory zwi zane z realizacj niniejszej Umowy dla których strony nie znajd
polubownego rozwi zania, b d rozstrzygane przez S d miejscowo wła ciwy dla Zamawiaj cego.
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4.Strony niniejszej umowy zobowi zane s

do zachowanie poufno ci odno nie informacji w
posiadanie których weszły w zwi zku z realizacj niniejszej umowy.
5.Ka da ze Stron umowy jest zobowi zana niezwłocznie informowa drug Stron o ka dorazowej
zmianie danych adresowych wskazanych na wst pie umowy. W razie zaniedbania tego obowi zku
korespondencj wysłan na dotychczasowy adres uznaje si za dor czon po upływie 14 dni od daty
nadania przesyłki poleconej.
6. W sprawach nieuregulowanych Umow maj zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks Cywilny, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z
2010 roku, Nr 113, poz.759 z pó n. zm.), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz
innych wła ciwych dla przedmiotu umowy przepisów prawa.
7. Umow sporz dza si w 3 jednobrzmi cych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje
Zamawiaj cy i jeden Wykonawca.
Zał czniki do umowy:
1) dokumentacja techniczna wyszczególniona w § 1 umowy
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót
3) kosztorys ofertowy Wykonawcy

ZAMAWIAJ CY:

WYKONAWCA:

1. ……………………………..

1. ……………………….

2. ……………………………..

2. …………………….
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