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Załącznik Nr 8 do SIWZ
UMOWA - WZÓR
na wykonanie robót budowlanych zgodnie z przetargiem nieograniczonym przeprowadzonym przez
Gminę Stawiski na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1843) zawarta w dniu ..................... 2020 roku w Stawiskach pomiędzy:
Gminą Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski reprezentowaną przez ______________,
zwaną dalej „Zamawiającym’’,
a
.....................................................................................................................................................,
z
siedzibą w .......................... przy ul. ...................................posiadającym NIP………........, REGON
…………….. reprezentowanym przez:……………………
.................................................................
.................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści:
§1
Przedmiot i zakres umowy
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane polegające na:
rozbudowie i przebudowie budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Karwowie na potrzeby
świetlicy wiejskiej, tj. Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie zwane dalej „robotami
budowlanymi” lub „robotami”.
2. Ilość i zakres robót budowlanych objętych zamówieniem, określone zostały w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”, w tym w dokumentacji projektowej,
przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, a także w złożonej
ofercie i kosztorysie ofertowym, które to dokumenty stanowią zobowiązania Wykonawcy i
integralne części niniejszej umowy.
3. Roboty, które zostaną wykonane przez Podwykonawców: ……………………………………… .
§2
Termin realizacji
Ustala się następujące terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonania przedmiotu umowy: roboty mają
być rozpoczęte w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy i zakończone do dnia 15 października
2020r.
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2.

3.

4.

§3
Wynagrodzenie umowne i rozliczenie stron
Wynagrodzenie umowne za należyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1
Strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto ……………..…………zł (słownie:
……………………………..………………..………… złotych), powiększoną o podatek VAT
……… % w kwocie …………….. zł (słownie: ……………………………………..………
złotych), co stanowi kwotę brutto ………………………..……..… zł (słownie:
………………………………… złotych).
Płatność dokonywana będzie w miesięcznych ratach według poniższego zestawienia:
1) do dnia 30.06.2020 r. nie więcej niż 20 % wynagrodzenia ;
2) do dnia 31.07.2020 r. nie więcej niż 20 % wynagrodzenia;
3) do dnia 31.08.2020 r. nie więcej niż 20 % wynagrodzenia;
4) do dnia 30.09.2020 r. nie więcej niż 20 % wynagrodzenia;
5) płatność końcowa – pozostała kwota wynagrodzenia.
W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem
podstawowym lub robót zamiennych Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania. Rozliczenie
tych robót nastąpi na podstawie cen ofertowych, a w przypadku ich braku w kosztorysie
ofertowym na podstawie aktualnych średnich cen rynkowych.
Za roboty wykonane, a nieobjęte kosztorysami ofertowymi stanowiącymi załączniki do oferty
Wykonawcy, inne niż roboty, o których mowa w ust. 2, niezbędne do prawidłowego i rzetelnego
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wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową, dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy nie
przysługuje.
Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje:
1) pełne koszty kompleksowego wykonania robót wymienionych w § 1, zgodnie ze sztuką
budowlaną i celem dla jakiego zostały zaplanowane i mają być wykonane,
2) wszelkie koszty związane z zapleczem budowy Wykonawcy,
3) inne niezbędne do poniesienia koszty związane z realizacją umowy.
Wynagrodzenie
płatne
będzie
przelewem
na
rachunek
Wykonawcy
nr
…………………………………………………..…………………………………………………..
w terminie do 30 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca
potwierdza, że wskazany wyżej numer rachunku bankowego jest numerem właściwym dla
dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z
późn.zm.).
Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy będzie następowało na podstawie prawidłowo
wystawionych faktur częściowych oraz faktury końcowej.
Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych będą protokoły odbioru robót
stwierdzające procentowe wykonanie elementów robót wyszczególnionych w Harmonogramie
rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej umowy, w danym okresie
rozliczeniowym, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Faktury częściowe nie
mogą być złożone później niż do 10 dnia miesiąca następującego po danym okresie
rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 2.
Płatność końcowa nastąpi po dokonaniu odbioru wszystkich elementów robót i podpisaniu przez
strony protokołu odbioru końcowego.
Warunkiem przyjęcia przez Zamawiającego faktury jest załączenie do niej następujących
dokumentów:
1) w przypadku faktur częściowych – protokołów odbioru robót stwierdzających procentowe
wykonanie robót, w danym okresie rozliczeniowym, potwierdzonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego,
2) w przypadku płatności końcowej – protokołu odbioru końcowego,
3) dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, o których mowa w § 7 ust. 13, biorącym udział w realizacji odebranych
robót budowlanych – w przypadku ich nieprzedstawienia wstrzymuje się wypłatę należnego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z
nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
Zamawiający informuje, że Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne,
o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191 z późn. zm.), tj. faktury spełniające wymagania
umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem platformy faktur elektronicznych, o których mowa
w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług .
Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania,
umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za swoim pośrednictwem, a także przy
wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obsługiwanego przez OpenPEPPOL, której
funkcjonowanie zapewnia Minister Rozwoju z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507
Warszawa. Platforma dostępna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/.
Globalny Numer Lokalizacyjny, który oznacza Zamawiającego w sensie formalnoprawnym 291 022 46 77.

§4
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny
całkowitej w kwocie ........ zł (słownie: ......................................................) w dniu
…………............ w formie dopuszczonej w SIWZ tj.: ................................ z tym, że 70%
wniesionego zabezpieczenia tj. kwota w wysokości .............. zł służy pokryciu roszczeń z tytułu
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niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zaś pozostałe 30 % zabezpieczenia tj. kwotę
.................... zł przeznacza się na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w następujących terminach:
1) część zabezpieczenia w wysokości 70% służąca pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy zwrócona zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy tj. podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego
przedmiotu umowy,
2) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30% służąca zabezpieczeniu roszczeń z tytułu
rękojmi za wady zostanie zwolniona w terminie do 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.
§5
Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do:
1) Protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem budowy.
2) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i uczestniczenia w odbiorach robót zgłaszanych przez
Wykonawcę.
3) Przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanej roboty.
4) Zapłaty za wykonaną i odebraną robotę.
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2.
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§6
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
określonymi w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej umowie w oparciu o specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót zgodnie ze złożoną ofertą z należytą
starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
obowiązującymi przepisami.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami będącymi przedmiotem
umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,
zgodnie z obowiązującym prawem.
Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy.
Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 i 3 w trakcie realizacji umowy, musi być
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego.
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji
wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki
postawione w tym zakresie w SIWZ.
Wykonawca zobowiązuje się urządzić i utrzymać na własny koszt teren budowy udostępniony
przez Zamawiającego i zapewnić ochronę znajdującego się na nim mienia.
W ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany wykonać i ustawić tablicę
informacyjną po zakończeniu realizacji inwestycji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian
wartości projektu oraz wartości dofinansowania określonych na tablicy informacyjnej bez
dodatkowego wynagrodzenia, po uzgodnieniu terminu wykonania. Wykonawca ma obowiązek
przekazania do akceptacji projektu tablicy przed przekazaniem tablicy do wykonania i montażu.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP w czasie trwania prac i ponosi
odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe ze złego wykonawstwa i zabezpieczenia robót.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia certyfikatów i atestów na materiały wbudowane
przez Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wykonania robót do odbioru końcowego.
Wykonawca zobowiązany jest do usuwania usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót
oraz ujawnionych w okresie rękojmi za wady.
W przypadku spowodowanego przez Wykonawcę w toku wykonywania niniejszej umowy
zniszczenia lub uszkodzenia obiektów Zamawiającego, ich części bądź urządzeń, Wykonawca
zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
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13. W czasie realizacji robót Wykonawca zabezpieczy teren budowy i podporządkuje się
wymaganiom Zamawiającego, a po ich zakończeniu, przekaże uporządkowany teren budowy
najpóźniej w dniu odbioru robót.
14. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej w
stosunku do Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych w związku z
wykonywaniem robót związanych z przedmiotem umowy;
15. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektów bądź uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń
nadziemnych lub podziemnych w toku realizacji robót, Wykonawca zobowiązany jest do ich
naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego.
§7
Podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć wykonywanie robót objętych przedmiotem umowy
Podwykonawcom w całości lub części.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podwykonawców
działających na jego rzecz jak za własne działania lub zaniechania.
3. 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, 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 tej umowy.
4. 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, potwierdzającej wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi.
5. Zamawiający, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni
w terminie 7 dni od jego przedłożenia.
6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jego
przedłożenia, uważa się za akceptację tego projektu umowy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
8. Zamawiający, w terminie 7 dni od przedłożenia kopii umowy, o której mowa w ust. 7, zgłasza w
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 5.
9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od przedłożenia kopii umowy, o której
mowa w ust. 7, uważa się za akceptację tej umowy przez Zamawiającego.
10. 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. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w ust. 24
pkt 4.
12. Przepisy ust. 3 - 11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez
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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 w terminie 21 dni od dnia pisemnego
potwierdzenia przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.
14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
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.
15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13.
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej
informacji.
17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na
sumę większą niż 5 % wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego.
20. Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), jeżeli przepisy
ustawy – Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
21. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 i 10 przedkładający może poświadczyć za zgodność z
oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.
22. Zlecenie wykonania robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i
zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były
działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
23. Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu
upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania
od Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców powyższych ustaleń aż do odstąpienia od umowy
z winy Wykonawcy włącznie.
24. Ustala się wysokości kar umownych, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, z tytułu:
1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom – 10 % wynagrodzenia brutto należnego temu Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, za każdy taki przypadek,
2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 5.000,00 złotych za każdy taki przypadek,
3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - 5.000,00 złotych za każdy taki przypadek,
4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - 5.000,00 złotych za
każdy taki przypadek.
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§8
Gwarancja jakości oraz rękojmia za wady
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy na okres ……
lat od daty dokonanego odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.
Ponadto, Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na wykonanie przedmiotu umowy
na okres …….. lat od dnia odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad ujawnionych bądź
powstałych po odbiorze, a powstałych z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili
odbioru. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie
rękojmi za wady, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu
rękojmi za wady.
W okresie gwarancji i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia
wad i usterek w terminie określonym przez Zamawiającego. Okresy gwarancji i rękojmi za wady
przedłuża się o czas naprawy.
Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, technicznie i
ekonomicznie uzasadnionym na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w
pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania
umowy.
Odpowiedzialność Wykonawcy za wady obejmuje wady, które ujawniły się po dokonaniu odbioru
końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca w ramach
gwarancji ma obowiązek również usunąć te wady, które ujawniono po upływie okresu
obowiązywania gwarancji jakości, lecz które powstały w okresie obowiązywania gwarancji
jakości.
Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcę, materiałów i robót, z których
Wykonawca korzystał, realizując niniejszą umowę, przewidują dłuższy okres gwarancji niż
gwarancja Wykonawcy, to w takiej sytuacji okres gwarancji wynikający z niniejszej umowy ulega
przedłużeniu i obowiązuje przez okres równy okresowi gwarancji udzielonej przez danego
producenta/dostawcę.
Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę o dostrzeżonej wadzie pisemnie , a także
telefonicznie lub faksem, jednakże wymaga to następnie potwierdzenia otrzymania zawiadomienia
w formie pisemnej. Zawiadomienie powinno zawierać wykaz dostrzeżonych wad oraz wyznaczać
termin ich usunięcia.
W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadność wad, stwierdzonych przez Zamawiającego,
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin miejsca ujawnienia wad. Z
oględzin strony sporządzają protokół zawierający poczynione ustalenia. Niestawiennictwo
Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z
uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego. Wykonawca upoważnia
niniejszym Zamawiającego do odnotowania tego faktu w protokole sporządzonym na skutek
oględzin i jednostronnego podpisania wyżej wymienionego protokołu oraz wykonywania
uprawnień z gwarancji, tak jak gdyby Wykonawca odmówił usunięcia wad.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, powołując się w szczególności na siłę wyższą,
nadmierne koszty lub inne trudności.
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych – jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może od umowy odstąpić lub żądać
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. Jeżeli wady nieusuwalne nie uniemożliwiają
użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i
technicznej. Na obniżenie wynagrodzenia Wykonawca wyraża zgodę.
Zamawiający w razie nieusunięcia wad może korzystać także z wszelkich innych uprawnień
wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny, zwłaszcza z uprawnień do
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dochodzenia naprawienia szkody z powodu wystąpienia wad i/lub ich nieusunięcia w
wyznaczonym terminie.
Usunięcie wad powinno być wykonane w ciągu 7 dni roboczych od ich zgłoszenia oraz
stwierdzone protokolarnie.
W ramach gwarancji Zamawiający może się także domagać usunięcia szkód, które wady
spowodowały. W ramach gwarancji Zamawiający może domagać się również usunięcia szkód
powstałych w trakcie usuwania wad, a także szkód powstałych wskutek przypadkowej utraty lub
uszkodzenia przedmiotu umowy.
Nie są objęte gwarancją szkody powstałe wskutek: normalnego zużycia przedmiotów prac
objętych gwarancją, siły wyższej, wad powstałych po okresie obowiązywania gwarancji.
Jeżeli naprawa lub wymiana rzeczy dotkniętej wadą jest tego rodzaju, iż może istotnie wpłynąć na
użytkowanie obiektu lub jego istotne właściwości, Zamawiający może żądać, aby po
przeprowadzeniu prac naprawczych zostały przeprowadzone na koszt Wykonawcy wszelkie
niezbędne w takim wypadku próby eksploatacyjne obiektu mające na celu potwierdzenie
sprawności jego działania.
Wybór sposobu usunięcia wad należy do Wykonawcy, jednakże Zamawiający może zalecić
określony ich sposób usunięcia, jeżeli przemawiają za tym względy technologiczne. Wykonawca
może nie uwzględnić powyższych zaleceń jedynie z ważnych i uzasadnionych powodów.
W zakresie nieregulowanym w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
o gwarancji jakości przy sprzedaży.
§9
Odbiory robót
W ramach realizacji umowy występować będą następujące odbiory:
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) odbiory częściowe,
3) odbiór końcowy,
4) odbiór pogwarancyjny.
Odbioru wymienionego w ust. 1 pkt 1 dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie do
3 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę odbioru tych robót wpisem do dziennika budowy. 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.
Odbioru wymienionego w ust. 1 pkt 2 dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 5
dni od zgłoszenia przez Wykonawcę odbioru tych robót wpisem do dziennika budowy.
Odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 dokonuje Zamawiający przy udziale
Wykonawcy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający powoła komisję do dokonania
odbioru robót końcowego. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 14 dni
licząc od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego zgłoszenia Wykonawcy o
zakończeniu robót i przyjęcia dokumentów niezbędnych do oceny wykonania zamówienia.
Odbioru wymienionego w ust. 1 pkt 4 dokonuje Zamawiający przy udziale Wykonawcy oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego przed upływem okresu gwarancji.
Wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie
dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru w szczególności:
świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób, atesty na zastosowane i
wbudowane materiały.
Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące
dokumenty:
1) Dziennik budowy,
2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,
3) Wymagane zaświadczenia właściwych instytucji i organów, niezbędne świadectwa dotyczące
materiałów, wyniki badań, certyfikaty i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
4) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową,
obowiązującymi przepisami i normami,
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5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)
opisane i ostemplowane przez kierownika budowy/robót,
6) Inwentaryzację powykonawczą,
7) Inwentaryzację geodezyjną,
8) Protokoły badań i sprawdzeń,
9) Potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy,
10) Inne dokumenty, jeśli będą wymagane w celu uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na
użytkowanie obiektu.
8. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku
odbioru, a w szczególności:
1) oznaczenie miejsca sporządzenia,
2) daty rozpoczęcia i zakończenia odbioru,
3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim w nim uczestniczą,
4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych Zamawiającemu,
5) ustalenia co do zgodności wykonanych robót z umową, przekazaną dokumentacją, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,
6) wymienienie ujawnionych wad,
7) decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, terminu
usunięcia wad, propozycje obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,
8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,
9) podpisy osób uczestniczących w odbiorze.
Protokół odbioru podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się Wykonawcy w dniu
zakończenia czynności odbioru.
9. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął
gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania,
Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.
10. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady:
1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać usunięcia wad wyznaczając
odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru
w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad.
2) nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może: od umowy odstąpić lub zażądać
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczając ostateczny termin ich realizacji,
zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na
zasadach określonych w § 10 oraz do naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
11. W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiający
może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.
12. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.
13. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość kosztów z tym
związanych. W razie nieusunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru robót,
Zamawiający może zlecić zastępcze wykonanie robót osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszt
robót wykonanych przez osobę trzecią zostanie pokryty z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 10
Kary umowne
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązań umownych będą kary umowne w następujących wypadkach
i wysokościach:
1) za nierozpoczęcie robót budowlanych w terminie – w wysokości 1 % kwoty łącznego
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia
wyznaczonego na rozpoczęcie robót.
2) w wysokości 0,1 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy
dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu wykonania przedmiotu zamówienia,
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3) w wysokości 0,1 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy
dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad stwierdzonych w okresie
gwarancji i rękojmi za wady.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 .
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy karę umowną
w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 , chyba, że zaistniały
okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie niewykonywania jej w sposób określony w
umowie, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania wykonywania robót niezgodnie z umową. W
tym przypadku nie obowiązują kary umowne, o których mowa w ust. 3.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy , Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % łącznego
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, o których mowa w § 15 ust. 1 – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę wymogu zatrudniania pracowników świadczących dane prace na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)) za każdego pracownika niezatrudnionego na podstawie
umowy o pracę i wykonującego prace, oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w
których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania ponad wysokość kar umownych do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia lub
kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Strony ustalają, że kara umowna staje się
wymagalna z dniem jej naliczenia przez Zamawiającego.
Strony zastrzegają sobie prawo łączenia poszczególnych kar umownych, naliczonych z różnych
tytułów i ich łącznego dochodzenia od drugiej strony.

§ 11
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
1) ogłoszenia upadłości Wykonawcy,
2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
3) gdy Wykonawca nie wykonuje umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
4) wystąpienia przesłanek pozwalających stwierdzić, że termin umowy nie zostanie dotrzymany,
5) zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo
zamówień publicznych,
6) gdy Wykonawca w wyznaczonym terminie, nie rozpoczął realizacji robót bez uzasadnionych
przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
7) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
2. Rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności w terminie do 30 dni od wystąpienia okoliczności je uzasadniających i
powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego
obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia
lub rozwiązania umowy;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt;
3) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od zabezpieczenia przerwanych prac Zamawiający zleci
jego wykonanie na koszt Wykonawcy;
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4) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego przy
realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z
przyczyn niezależnych od niego;
5) Wykonawca w terminie do 7 dni usunie z terenu budowy sprzęt.
4. Sprzęt i urządzenia zaplecza budowy pozostawione po przerwaniu robót, po upływie terminu, o
którym mowa w ust. 3 pkt 5, zostaną przez Zamawiającego usunięte na koszt Wykonawcy poza
teren budowy bez odpowiedzialności za ich zabezpieczenie.
5. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadkach określonych w art. 145a ustawy – Prawo
zamówień publicznych.
§ 12
Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone użytkownikom
nieruchomości, w związku z wykonywaniem zleconych robót.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z
tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz umów
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.
3. Jeżeli okres, na który została zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, kończy się w
okresie realizacji zamówienia, Wykonawca winien przedłożyć polisę (lub inny dokument)
ubezpieczenia OC, przedłużoną co najmniej do terminu zakończenia realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.
§ 13
Postanowienia dotyczące uczestników procesu budowlanego
1. Inspektorem nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiającego będzie:
........................................................................................................................................
2. Kierownikiem budowy będzie:
........................................................................................................................................
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wydać Wykonawcy polecenie dokonania zmian jakości,
ilości robót lub ich odpowiednich części, które uzna za niezbędne dla prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy z powiadomieniem na piśmie Zamawiającego.

1.
2.
3.

4.

1.

2.

§ 14
Zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie art. 144
ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca ma prawo występowania do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę treści zawartej
umowy.
Zmiany dotyczące terminu wykonania robót budowlanych, zakresu tych robót lub wysokości
wynagrodzenia Wykonawcy możliwe są w sytuacji wyjątkowej w szczególności w przypadku
wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem
podstawowym, robót zamiennych, wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych, klęsk
żywiołowych, wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które
nie odpowiada Wykonawca, zmian w dokumentacji technicznej, rezygnacji z części robót, w
przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na uzasadniony wniosek
Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł
przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona.
Zmiany umowy nie mogą naruszać ustawy - Prawo zamówień publicznych i mogą być
dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie aneksów do niniejszej umowy.
§ 15
Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia, tj. pracowników wykonujących prace ogólnobudowlane.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1
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3.

4.

5.

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania powyższych
wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
powyższych wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
2) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopie umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie
umowy/umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych , tj. w
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie
podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające
opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących w trakcie
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy wyżej wymienione oświadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko
pracownika nie podlegają anonimizacji.
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 10
ust. 6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy.

§ 16
Postanowienia końcowe
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany
przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. Reklamację realizuje się
poprzez skierowanie konkretnego zgłoszenia do Zamawiającego, który ma obowiązek pisemnego
ustosunkowania się do niej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W razie odmowy uznania
roszczenia Wykonawcy przez Zamawiającego, względnie nieudzielenia odpowiedzi na roszczenie

Strona 11 z 12

„Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie”
VB.271.1.2020

2.
3.
4.
5.

6.
7.

w terminie, o którym mowa powyżej, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę
sądową.
Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadomienia drugiej strony o każdorazowej zmianie
adresu wskazanego w umowie.
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji (obrotu) bez
pisemnej zgody Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz
inne obowiązujące przepisy prawa.
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
Zamawiający, a jeden Wykonawca.
Załączniki stanowiące integralne części niniejszej umowy:
1) Formularz ofertowy Wykonawcy z dnia …………………. r. wraz z kosztorysem ofertowym,
2) SIWZ,
3) Harmonogram rzeczowo – finansowy.

Wykonawca

_______________________

Zamawiający

________________________
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stawiski:
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