Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego

UMOWA Nr RPO-………/2019
(PROJEKT)
Zawarta w dniu............................ pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową Mostnika 16 w Lęborku - zwaną dalej w treści
umowy Zamawiającym
reprezentowanym przez :
…………………………….. - …………………………………………………
a:
........................................................................
z
siedzibą
....................................................................,
reprezentowanym przez: .........................................................................
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą.
§1
Podstawą zawarcia umowy jest postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania
ofertowego, którego część jawna odbyła się w dniu ............... zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - Umowa Partnerstwa 2014-2020 (Warszawa 19 lipiec 2017 r.) dla
zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. w drodze zastosowania zasady
konkurencyjności.
§2
Przedmiot umowy
1.Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie robót remontowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Mostnika 16 w
Lęborku (działka nr 217 i 218 obr. 3) polegających na:
1.1. remoncie elewacji
- rozebranie i powtórne założenie rury spustowej z blachy
- gruntowanie podłoży budowlanych
- izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe
- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa
- montaż profili elewacyjnych + parapety
1.2. remoncie piwnicy
- gruntowanie podłoży budowlanych
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
- zerwanie i rozbiórka z cegły pełnej
- pogłębianie piwnicy
- podkłady betonowe
- posadzka betonowa z zatarciem na gładko
1.3. remoncie klatki
- demontaż i montaż barierek schodowych
- wymiana elementów schodów drewnianych’
- rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju
- posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni
- wykucie bruzd w ścianach i przełożenie instalacji
- uzupełnienie tynku
- wykonanie tynku mozaikowego
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
- opalanie farby olejnej ze stolarki i odtłuszczanie
- kitowanie, szpachlowanie powierzchni
- bejcowanie powierzchni drewnianych (+ nowe stopnie)
- lakierowanie powierzchni drewnianych 3 krotne (+ nowe stopnie)
1.4. zagospodarowanie terenu
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- mechaniczne wykonanie koryta
- podbudowa
- obrzeża betonowe
- nawierzchnia z kostki brukowej
- podkład z kruszywa naturalnego
Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych:
- powierzchnia zabudowy budynku – 233,7 m2
2. Przedmiot umowy realizowany będzie jako zamówienie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Programem funkcjonalno – użytkowym „Rewitalizacja Lębork
Północ – Odnowiony Nowy Świat remont budynku wielorodzinnego Mostnika 16”.
3. Realizacja umowy obejmować będzie:
3.1. opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego pn. „Rewitalizacja
Lębork Północ – Odnowiony Nowy Świat: remont budynku wielorodzinnego Mostnika 16”, w zakresie:
3.1.1. wykonania projektu budowlanego opracowanego dla każdej branży – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1935) w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – dla zamawiającego po 2 egzemplarze zatwierdzone przez
organ wydający pozwolenie na budowę wraz z wersją elektroniczną (2 egz.) zapisaną w ogólnie dostępnym
formacie (np. .doc, .pdf) na nośniku CD
3.1.2. wykonania projektu wykonawczego dla każdej branży – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 września 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego – dla zamawiającego po 2 egzemplarze wraz z wersją elektroniczną (2 egz.) zapisaną w
ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf) na nośniku CD
3.1.3. opracowania kosztorysu inwestorskiego dla każdej branży – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389) – po 1 egzemplarzu wraz z wersją
elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf) na nośniku CD
3.1.4. opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną dla każdej branży zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – po 2 egzemplarze wraz z wersją
elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf) na nośniku CD
3.1.5. wykonania przedmiaru robót opracowany dla każdej branży – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego – po 2 egzemplarze wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym
formacie (np. .doc, .pdf) na nośniku CD
3.1.6. Ponadto Wykonawca winien uzyskać:
3.1.6.1. mapę do celów projektowych w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia (o ile będzie wymagana);
kopię mapy należy dostarczyć Zamawiającemu.
3.1.6.2. decyzje, opinie, sprawdzenia, warunki uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej wymagane
przepisami prawa, w tym uzgodnienia z zamawiającym, rzeczoznawcami p.poż., sanit.-hig., bhp, ochroną
środowiska i innych wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę bądź uzyskania braku sprzeciwu do
zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
3.1.6.3. brak sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub ostateczną
decyzję o zatwierdzeniu dokumentacji projektowej oraz uzyskać pozwolenie na budowę.
3.2. przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie przebudowy istniejących budynków objętych dokumentacją
projektową o której mowa w pkt. 3.1.
4. Zakres zamówienia obejmuje również:
 obsługę geodezyjną w trakcie i po realizacji robót
 ogrodzenie terenu budowy wraz z wykonaniem niezbędnych pomostów umożliwiających komunikację
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 zawiadomienie gestorów sieci (zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami) o rozpoczęciu robót budowlanych
z odpowiednim wyprzedzeniem
 wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z
obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych (z przekazaniem
Zamawiającemu odpowiednich protokołów);
 organizację terenu budowy z zasileniem w niezbędne media, obsługę geodezyjną w trakcie budowy, bariery
tymczasowe, pomosty przejściowe, uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.
Zamawiający nie zapewnia dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków w trakcie realizacji
zadania. Wykonawca winien jest zapewnić je sobie własnym staraniem i kosztem.
 usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, które można było
przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót i dokumentacją
 realizacje prac zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach branżowych
 uporządkowanie terenu po zakończonych pracach budowlanych
 przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, z
potwierdzeniem o przyjęciu do zasobu geodezyjnego (o ile będzie wymagana)
 przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszelkie zmiany w
stosunku do dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem niezbędnych podpisów), zawierającej wszelkie
potrzebne atesty, certyfikaty itp. dla wbudowanych materiałów;
 umieszczenie (w momencie rozpoczęcia robót budowlanych) w widocznym miejscu tablicy informacyjnej (na
stalowych ocynkowanych słupkach), informujących o zakresie realizowanego projektu i wsparciu ze strony
funduszy unijnych; tablica musi być wykonana z trwałych materiałów odpornych na działanie promieni
słonecznych, wody itp.: wymiary tablicy nie mogą być mniejsze niż 80 cm na 120 cm. Szczegóły zapisów na
tablicy (wzór dostępny na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja i na stronie programu
www.rpo.pomorskie.eu) i miejsce umieszczenia – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie podpisania
umowy o roboty budowlane; jeżeli po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu, tablica będzie wyglądała
właściwie tzn. będą czytelne i nieuszkodzone wówczas pozostanie na terenie inwestycji jako tablica
pamiątkowa; jeżeli jednak wykonana przez Wykonawcę tablica informacyjna lub stelaż zostanie
uszkodzona, skorodowana lub będzie nieczytelna (tablica) Wykonawca zdemontuje ją i złoży w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego, w takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do
umieszczenia dodatkowej tablicy pamiątkowej (na stalowych ocynkowanych słupkach) o formacie i treści –
jak tablica informacyjna;
 wszelkie rozbiórki należy dokonać w taki sposób, aby odzyskany materiał mógł być w jak największym
zakresie możliwy do ponownego wykorzystania. Przed rozbiórką materiałów, komisja składająca się z
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru dokona oceny ilości i jakości materiałów,
które Wykonawca będzie zobowiązany odzyskać.
5. Ustalenia dodatkowe:
 przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i
zakres opisuje program funkcjonalno - użytkowy i zapisy niniejszego zapytania ofertowego.
 Wykonawca szczegółowo przeanalizował opis przedmiotu zamówienia i załączonych materiałów.
 Wykonawca dokonał dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie
mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia
 Wartość ryczałtowa zamówienia uwzględnia wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz
zakres prac opisany w programie funkcjonalno - użytkowym.
 Obowiązkiem Wykonawcy będzie przedstawianie zrealizowanych prac projektowych i robót budowlanych do
odbioru zgodnie z ww. Harmonogramem rzeczowo-finansowym, co będzie podstawą do wystawiania faktur.
 W przypadku, gdy w materiałach przetargowych pojawią się nazwy materiałów lub towarów za wskazaniem
producenta, znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu
charakteryzującego konkretne produkty lub usługi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których
mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, oznacza to, że Wykonawca ma prawo zastosować inny materiał,
produkt lub towar równoważny tj. posiadający nie gorsze parametry techniczne, jakościowe i użytkowe i że
proponowane rozwiązania gwarantują realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia.
Wszelkie nazwy własne przywołane w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia służą
ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych i
estetycznych dla projektowanych rozwiązań..
6. Wymagania stawiane Wykonawcy:
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 Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi
i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego
z wyznaczonym przedstawicielem Wykonawcy
 Zobowiązuje się Wykonawcę do użycia materiałów gwarantujących odpowiednią jakość robót, o
parametrach technicznych i jakościowych zapewniających wysoki standard wykonania,
 Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt do:
- zorganizowania we własnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń
oraz ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności materialnej,
- zabezpieczenia terenu prac przed kradzieżą i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenia skutków
finansowych z tego tytułu,
- ponoszenia odpowiedzialności za szkody pozostające w związku przyczynowym z pracami prowadzonymi
przez Wykonawcę,
- zabezpieczenia instalacji i urządzeń w miejscu wykonywania prac i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy,
- wykonania prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii,
- bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych zdarzeniach i
okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie prac,
- zgłaszania robót zanikających i ulegających zakryciu osobie upoważnionej do nadzorowania robót. Nie
zgłoszenie tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu
poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,
§3
Obowiązki Zamawiającego
1.Zamawiający zobowiązany jest do:
a. przekazania Wykonawcy terenu budowy,
b. udzielania Wykonawcy bieżących informacji dotyczących zadania,
c. stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie tego wymagała realizacja przedmiotu umowy, przy
czym do Wykonawcy należało będzie określenie tych sfer, w których takie współdziałanie będzie konieczne,
d. odebrania wykonanych prac zrealizowanych zgodnie z umową,
e. odebrania przygotowanego przez Wykonawcę kompletu dokumentów po wykonaniu i odbiorze prac,
f. zapłaty Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.
2.Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy.
.
§4
Terminy umowne
1. Termin wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego:
- dla dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych nie
wymagających pozwolenia na budowę lub decyzję o zatwierdzeniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem
pozwolenie na budowę - 31.08.2019 r.
- dla zakończenia robót budowlanych – 31.03.2020 r
2. Terminy realizacji poszczególnych elementów rozliczeniowych zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym
stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.
3. Za ostateczny termin wykonania umowy strony uznają wykonanie wszystkich elementów związanych z
przedmiotem zamówienia, odebranych protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.
§5
Wynagrodzenie
1. Wartość robót ujętych w § 2 umowy, określa się w formie ryczałtu w wysokości:
wartość ryczałtową netto (bez podatku VAT):
............................................
plus podatek VAT w wysokości
............................................
co stanowi cenę ryczałtową brutto
............................................
słownie złotych: ...........................................................................................................................
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w tym:
1.1. zakres dotyczący opracowania dokumentacji projektowej:
wartość ryczałtową netto (bez podatku VAT) w wysokości
............................................
plus podatek VAT w wysokości
co stanowi
cenę ryczałtową brutto w wysokości

............................................
............................................

1.2. zakres dotyczący robót budowlanych wewnątrz budynku:
wartość ryczałtową netto (bez podatku VAT) w wysokości
............................................
plus podatek VAT w wysokości
co stanowi
cenę ryczałtową brutto w wysokości

............................................
............................................

1.3. zakres dotyczący robót budowlanych zewnętrznych:
wartość ryczałtową netto (bez podatku VAT) w wysokości
plus podatek VAT w wysokości
co stanowi
cenę ryczałtową brutto w wysokości

............................................
............................................
............................................

2. Podstawą do finansowania będzie wypełniony przez Wykonawcę przy udziale Zamawiającego harmonogram
rzeczowo-finansowy z podziałem na elementy rozliczeniowe – Załącznik nr 1 do umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur za wykonane elementy rozliczeniowe zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Potwierdzenia wykonania danego zakresu robót dokonuje osoba
nadzorująca roboty w protokole odbioru robót.
4. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1, obejmuje wszystkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji
projektowej, realizacją robót objętych Zapytaniem ofertowym, programem funkcjonalno - użytkowym oraz niniejszą umową,
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.
5.Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do
żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.
6. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowana przelewem z konta Zamawiającego na konto
Wykonawcy w terminie 14 dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy.
7. Za opóźnienie płatności należności określonej w fakturze Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za
opóźnienie w transakcjach handlowych.
§6
Osoby odpowiedzialne
1. Funkcję kierownika budowy z ramienia Wykonawcy pełni ....................................................................
2. Osobą odpowiedzialną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest .......................................................
3. Osobą odpowiedzialną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest ….............................................
§7
Zasady odbioru
1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:
a) odbiory robót ulegających zakryciu w trakcie prowadzenia prac budowlanych,
b) odbiór końcowy po całkowitym wykonaniu wszystkich prac opisanych w umowie;
c) odbiór ostateczny (pogwarancyjny) po okresie rękojmi i gwarancji.
2. Przedmiotem wszystkich wymienionych odbiorów będzie cały przedmiot umowy opisany w § 2
3. Odbiory robót ulegających zakryciu:
3.1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu i jego Inspektorowi Nadzoru gotowość do odbioru robót
ulegających zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.
3.2. Po powiadomieniu, Zamawiający lub/i Inspektor Nadzoru powinien niezwłocznie ustalić z Wykonawcą termin
odbioru lub powiadomić Wykonawcę, że uważa odbiór za zbędny.
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3.3. Jeżeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o którym mowa w pkt. 3.1 Zamawiający lub Inspektor Nadzoru
będzie miał prawo nakazać Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robót, lub wykonanie otworów niezbędnych
dla zbadania robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy.
4. Strony ustalają następujące zasady odbioru końcowego przedmiotu umowy:
4.1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy.
4.2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
4.3. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.
4.4. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, Zamawiający może
odmówić odbioru, wyznaczając termin ich usunięcia.
4.5. Wszelkie czynności dokonywane podczas odbioru końcowego, jak i terminy wyznaczane na usunięcie usterek i
wad będą zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i
Wykonawcy.
4.6. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia
terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanych.
§8
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres …..........miesięcy
licząc od dnia odbioru końcowego.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 3 dni licząc
od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony
o czas naprawy.
3. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym niezawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu
3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
4. Strony zgodnie postanawiają, iż rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy na czas nieprzekraczający 60. miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego.
5. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z
gwarancji.
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie,
to Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 9 niniejszej umowy oraz 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.
§9
Kary umowne
1. Zamawiający zastrzega następujące kary umowne związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
niniejszej umowy.
2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
2.1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
2.1.1. za nieterminowe wykonanie całości zadania, w odniesieniu do terminu podanego w § 4 ust. 1 umowy, w
wysokości 0,1 % całkowitej wartości brutto zadania określonego w § 5 ust. 1 umowy, licząc za każdy dzień zwłoki
2.1.2. za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie odbioru oraz gwarancji i rękojmi w
wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto zadania określonego w § 5 ust. 1 za kwotę za każdy dzień opóźnienia
liczonego od dnia wyznaczenia usunięcia wad i usterek,
2.1.3. za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto
zadania określonego w § 5 ust. 1.
3. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji umowy.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 10
Zmiana umowy
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1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej w wyniku postępowania w
stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
1.1. konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w programie funkcjonalno – użytkowym oraz
dokumentacji projektowej jeżeli taka konieczność wynika z okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie
mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy.
1.2. w związku z zawieszeniem prac projektowych oraz zwieszeniem robót budowlanych przez Zamawiającego z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
1.3. w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo
zachowania należytej staranności.
1.4. gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający , działając z należytą starannością,
nie mógł przewidzieć’
- wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

1.5. gdy nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian umowy jest mniejsza niż 5 225 000 euro
oraz mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
jednak nie stanowi to zobowiązania do wyrażenia takiej zgody..
2. Ustala się, iż nie stanowi podstawy zmiany umowy:
2.1. zmiana danych teleadresowych
2.2. zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy.
Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego
zawiadomienia drugiej Strony..
§11
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
1.1. jeżeli Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc,
1.2. gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego,
1.3. gdy Wykonawca wykonuje prace w sposób niezgodny z umową i pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa ich
wykonania.
2. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w pkt 1.1. – 1.3. traktowane będzie jako odstąpienie od
umowy z winy Wykonawcy.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny
odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają odpowiednio następujące
obowiązki:
5.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to
winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
5.2. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych.
5.3. W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 5.2, 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 za wykonane prace,
5.4. 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.
6. 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.
§12
Postanowienia końcowe
1. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają ustawy Prawo budowlane, Kodeks Cywilny.
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3. Spory między stronami mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 dla Zamawiającego oraz 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

...........................................

...........................................
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