U M O W A nr _______________
Zawarta w dniu _______________. w _______________pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………………
………………
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………………
……………….
zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą,
o następującej treści :
§1
Przedmiot umowy
1.
Wykonawca oświadcza, że zgodnie z przedmiotem swojej działalności gospodarczej,
posiada wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia prac i robót budowlanych,
objętych niniejszą umową.
2.
Wykonawca oświadcza, iż dysponuje wykwalifikowaną kadrą posiadającą wymagane
uprawnienia i doświadczenie w realizowaniu projektu inwestycyjnego, o którym mowa w umowie.
Wykonawca ponadto oświadcza, iż na dzień zawarcia niniejszej umowy nie posiada zadłużenia w
ZUS ani w Urzędzie Skarbowym, a także – iż reguluje swoje wymagalne zobowiązania i nie
zagraża mu postępowanie upadłościowe ani inne postępowanie, mogące mieć istotny wpływ na
jego zobowiązania wynikające z Umowy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w dniu
podpisania niniejszej umowy aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego potwierdzające
brak zadłużenia, a także dostarczyć bilans za rok 2015, 2016.
3.
Zamawiający oświadcza, że jest przygotowany organizacyjnie i finansowo do realizacji
Umowy oraz, że nie zagraża mu postępowanie upadłościowe lub administracyjne mogące mieć
istotny wpływ na jego zobowiązania wynikające z Umowy.
4.
Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do nieruchomości, na której mają
być realizowane roboty budowlane będące przedmiotem Umowy.
5.
Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na
wykonaniu:
5.1. prac budowlanych i wykończeniowych przy realizacji zadania pn. Budowa budynku
Centrum Badawczo-Rozwojowego dla Cad-Mech Sp. z o.o.
w
Dąbrówce Wielkiej ul.
Spółdzielcza na dz. nr 220/48, 220/51, 772/21, 772/24, 225/13, w zakresie:
- robót ziemnych,
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- fundamentów hali,
- podbudowy z posadzką,
- dostawy i montażu konstrukcji stalowej hali, obudową dachu i ścian,
- wykonania części socjalnej w hali,
- układu dróg wraz ze zjazdem
- instalacji wewnętrznych: elektrycznych, wod-kan, wentylacyjnych, sieć teleinformatyczna
6.
Szczegółowy zakres i przedmiot umowy określa oferta Wykonawcy z dnia
__________.2017r. stanowiąca załącznik nr 1 i integralną część niniejszej umowy. Podstawą do
opracowania oferty był projekt budowlany autorstwa AP Architektura i Prawo Monika Pokora
stanowiący Załącznik nr 2
7.
Niniejsza umowa została zawarta w oparciu o ofertę, koncepcję i założenia sporządzone
i zaakceptowane przez Zamawiającego.
§2
Obowiązki Wykonawcy
1.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w tym określonymi przez przepisy warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadać obiekty budowlane oraz warunkami technicznymi użytkowania obiektów
budowlanych. W zakresie nienormowanym przepisami Wykonawca zobowiązany jest stosować
zasady sztuki i wiedzy budowlanej oraz dochowywać należytej zawodowej staranności.
2.
Wykonawca, w celu realizacji niniejszej umowy, dostarczy odpowiednie materiały, za
których jakość i przydatność do realizacji inwestycji ponosi pełną odpowiedzialność. Materiały
wykorzystane do realizacji inwestycji będą posiadały odpowiednie atesty i odpowiadać będą
wszelkim wymogom związanym z zabezpieczeniem przeciwpożarowym, związanym ze specyfiką
branży i dużym ryzykiem pożarowym. Wykonawca nie będzie wykorzystywał materiałów
łatwopalnych również w miejscach zakrytych (np. docieplenie).
3.
Wykonawca zobowiązuje się:
a) Terminowo Wykonać przedmiot umowy, zgodnie z: obowiązującymi przepisami i normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
b) Przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów BHP, przepisów dotyczących
ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, a także regulaminów i zarządzeń dotyczących
obiektów Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, iż treść tych regulaminów i zarządzeń jest
mu znana.
c) Umożliwić, o każdym czasie, przedstawicielowi Zamawiającego przeprowadzenie technicznej
kontroli wykonywanych prac. Kontrola taka może się odbywać jedynie w obecności
przedstawiciela Wykonawcy.
d) Prowadzić dokumentację wykonywanych robót: dziennik budowy, protokoły pomiarów i badań,
świadectwa materiałowe, atesty, deklaracje zgodności, itp., którą w komplecie należy
przedstawić po zakończeniu prac. Dokumentacja ta winna być Zamawiającemu udostępniona w
każdym czasie na żądanie Zamawiającego.
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e) Zapewnić kompetentne kierownictwo budowy dla zakresu objętego niniejszą umową, silę
roboczą, materiały, właściwy sprzęt, inne urządzenia oraz wszelkie niezbędne środki do
wykonania inwestycji oraz usunięcia ewentualnych wad.
f) Stale utrzymywać podczas procesu budowlanego porządek na całym placu budowy oraz na
terenach przyległych do niego, w tym zapewnić na własny koszt odpowiedni sposób wywozu
odpadów bieżących oraz budowlanych.
g) Dbać w trakcie realizacji niniejszej umowy o właściwe zabezpieczenie interesów osób trzecich,
wynikających z ustawy Prawo Budowlane i innych ustaw.
h) Do odpowiedniego zabezpieczenia terenu robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym
przepisami prawa budowlanego i zasadami BHP, uwzględniającego specyfikę obiektu oraz jego
otoczenia, a także do sprawowania pieczy nad tym terenem;
i) Zapewnienia kierownictwa budowy w czasie prowadzenia robót oraz bieżącego, terminowego i
rzetelnego prowadzenia dokumentacji budowy;
j) Zawiadamiania inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonywaniu robót zanikających lub
ulegających zakryciu i umożliwienie we właściwym czasie kontroli tych robót.
k) Przekazania Inwestorowi dokumentacji powykonawczej w formie tekstowej i w formie
elektronicznej na nośniku CD lub DVD oraz protokołów wymaganych kontroli lub sprawdzeń;
l) Zlikwidowania i wycofania z terenu budowy pracowników oraz własnych maszyn i urządzeń w
terminie 14 dni od upływu terminu zakończenia robót, jak też likwidacji zaplecza budowy.
Wykonawca ma prawo powierzyć część robót, objętych niniejszą umową podwykonawcom, za
których działania lub zaniechania będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego jak za własne,
wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. W celu uzyskania zgody Zamawiającego
Wykonawca przedstawi mu projekt umowy z podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji
dotyczącej wykonania robót określonych w tej umowie lub projekcie, w terminie trzech dni od dnia
otrzymania projektu umowy. Ustanowienie podwykonawcy robót nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za prowadzone prace, ani nie zdejmuje żadnego obowiązku opisanego umową,
przepisami ustawy Prawo Budowlane, BHP i ppoż. i innymi właściwymi przepisami. Opóźnienie w
wykonaniu prac, spowodowane przez podwykonawców, stanowi opóźnienie Wykonawcy i
stanowić będzie podstawę do naliczenia kar umownych.
§3
Obowiązki Zamawiającego
1.
Zamawiający zobowiązany jest do przedstawienia Wykonawcy, w terminie do dnia
przekazania frontu robót, prawomocnego ostatecznego pozwolenia na budowę hali będącej
przedmiotem niniejszej umowy.
2.
Dla potrzeb budowy Zamawiający udostępni Wykonawcy teren budowy, w tym nieodpłatnie
teren dla usytuowania zaplecza techniczno-socjalnego budowy. Przekazanie terenu wraz z
istniejącymi tam obiektami nastąpi za protokołem określającym stan uporządkowania terenu i stan
techniczny istniejących tam obiektów.
3.
Zamawiający udostępni Wykonawcy:
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a) Przyłącze wody pitnej do nieodpłatnego czerpania wody wraz ze wskazaniem punktu
odprowadzania ścieków; w przypadku korzystania przez Wykonawcę z sanitariatów typu
Toy-toy obowiązek i koszt odprowadzania ścieków spoczywa na Wykonawcy.
b) Nieodpłatnie infrastrukturę techniczną dla potrzeb korzystania z energii elektrycznej w dniu
przekazania placu budowy.
4.
Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji niniejszej
Umowy.
5.
Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) Protokolarne przekazanie Wykonawcy frontu robót wraz z zapewnionym, utwardzonym
dojazdem samochodów na okres budowy (przekazanie Wykonawcy wszelkich posiadanych
informacji mogących mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy.
b) Przeprowadzanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu (jeżeli takie będą mieć
miejsce).
c) Przeprowadzenie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego przedmiotu Umowy po
ich wykonaniu na wezwanie Wykonawcy.
d) Terminowe realizowanie płatności.
§4
Wykonanie prac
1.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać swoje prace w stałym porozumieniu z
Zamawiającym.
2.
Osobą reprezentującą Zamawiającego w trakcie realizacji będzie:
a) Pan _______________________ tel. ____________________
email
________________________
3.
Osobą reprezentującą Wykonawcę w trakcie realizacji będzie :
………………………………………………………………………………………………
Kierownik budowy – …………… - tel. _________ email _________
4.
Obie strony umowy będą się na bieżąco, wzajemnie i bezpośrednio informować o istotnych
zdarzeniach dotyczących inwestycji. Wszelkie istotne zdarzenia dotyczące inwestycji, a także
ustalenia mające wpływ na zmianę decyzji będą sporządzane na piśmie i podpisane przez obie
strony umowy.
5.
Wykonawca deklaruje wolę ewentualnego wykonania prac dodatkowych za odrębnie
ustalonym wynagrodzeniem, przy odpowiednim wydłużeniu terminu odbioru przedmiotu umowy
na mocy zawartego aneksu.
6.
Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej i zobowiązuje
się dostarczyć Zamawiającemu kserokopię polisy zawierającej zakres ubezpieczenia najpóźniej w
dniu podpisania niniejszej umowy.
§5
Terminy realizacji
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Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:
a) Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy.
b) Zakończenie prac budowlanych nastąpi w terminie do 31.12.2017 od dnia ich rozpoczęcia,
określonego w § 5 ust. 1a.
c) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu do dnia 28.02.2018
2.
Ustalone umową terminy realizacji dzieła ulegają odpowiednio wydłużeniu w następujących
przypadkach:
a) Jeżeli strony w formie pisemnego aneksu uzgodniły zmianę terminu realizacji.
b) Przedłużającego się oczekiwania na wydanie decyzji administracyjnych związanych z
wydaniem pozwolenia na budowę, nie wynikającego z braków złożonej przez Wykonawcę
dokumentacji do tegoż pozwolenia.
c) W razie wystąpienia czynników tzw. siły wyższej, to jest wystąpienia zdarzenia
zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec, wyróżniającego się
nadzwyczajnym charakterem i niezależnego od Wykonawcy takich, jak: klęski żywiołowe,
wojny, blokady dróg, blokad placu budowy, intensywnych opadów deszczu, silnie
wiejących wiatrów zagrażających bezpieczeństwu prac montażowych, utrzymywania się
temperatury poniżej -10ºC przez okres dłuższy niż 5 dni, występujących dłuższych przerw
w dostawie energii elektrycznej. Za czynniki tzw. siły wyższej nie uznaje się w
szczególności strajków pracowników ani warunków pogodowych, które nie mają charakteru
nadzwyczajnego.
d) Zwłoki w realizacji płatności przez Zamawiającego którejkolwiek należności z tytułu
niniejszej umowy, o liczbę dni zwłoki.
1.

§6
Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe
1.
Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy
określonego w §1 niniejszej umowy na kwotę:
……………………….….PLN (netto)
słownie : ...................... zł netto.
[wartość umowy]
powiększoną o podatek VAT wg obowiązującej stawki.
2.
Wykonawca gwarantuje stałość i niezmienność wynagrodzenia opisanego w § 6 ust. 1 pod
warunkiem realizacji prac budowlanych w terminie określonym w § 5 ust. 1b. W przypadku
rozpoczęcia prac budowlanych w terminie późniejszym, Wykonawca zastrzega sobie prawo do
uaktualnienia ostatecznej ceny kontraktu w oparciu o wskaźniki cen robót i materiałów
budowlanych opisanych w katalogu SEKOCENBUD dla regionu………... Obowiązujący będzie
poziom cen za ostatni zakończony kwartał roku.
3.
Wynagrodzenie powyżej określone ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego i obejmuje
wszelkie niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy urządzenia, produkty i materiały.
Postanowienia ogólne
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Faktury będą wystawiane na podstawie podpisanych przez Wykonawcę,
Inwestora/inspektora nadzoru inwestorskiego protokołów faktycznego stanu zaawansowania
robót,
b. Protokoły stanu zaawansowania robót będą sporządzane po wykonaniu poszczególnych
etapów opisanych w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym stanowiącym Załącznik nr 3.
4.
Dokumentem uprawniającym do wystawienia faktur częściowych będą podpisane przez
Wykonawcę, Inwestora/inspektora nadzoru inwestorskiego protokoły stanu zaawansowania robót.
Faktura końcowa zostanie wystawiona na podstawie końcowego protokołu odbioru robót po
komisyjnym odbiorze całości obiektu. Protokół końcowy odbioru robót winien być sporządzony z
udziałem Inwestora i inspektora nadzoru inwestorskiego. Lista ewentualnych usterek niemających
wpływu na funkcjonalność Inwestycji zostanie sporządzona przez Strony wraz z podaniem terminu
ich usunięcia i nie ma wpływu na termin zakończenia robót.
5.
Faktura końcowa (płatność końcowa) może zostać wystawiona dopiero po ukończeniu prac,
przekazaniu i odbiorze całej Inwestycji przez Inwestora bez usterek, innych niż usterki niemające
wpływu na funkcjonalność Inwestycji, które zostaną odrębnie spisane wraz z ustaleniem terminu do
ich usunięcia.
6.
Ustalono następujące warunki płatności: termin 30 dni od daty wystawienia faktury. Faktura
zostanie dostarczona Zamawiającemu wraz z oświadczeniem podwykonawców, iż Wykonawca nie
zalega w stosunku do nich z żadnymi płatnościami. W przypadku nieprzedstawienia takich
oświadczeń Zamawiający uprawniony będzie do zatrzymania z faktury części należności w
wysokości roszczeń podwykonawców do czasu zapłaty przez Wykonawcę tych roszczeń.
Zatrzymanie należności na podstawie niniejszego paragrafu nie będzie stanowiło opóźnienia w
zapłacie.
7.
Faktury wystawiane przez Wykonawcę płacone będą przez Zamawiającego przelewem na
rachunek bankowy ……………………………………………………………………………….. lub
inny rachunek wskazany na fakturze.
8.
Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada nr NIP 8992540224
9.
Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada nr NIP _______________.
a.

§7
Gwarancje
1.
Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela Zamawiającemu pięcioletniej
gwarancji, liczonej od następnego dnia, od daty końcowego protokołu odbioru prac.
2.
W czasie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania na własny koszt
napraw i usuwania usterek powstałych podczas zwykłej eksploatacji oddanych do użytku obiektów,
a także ujawnionych podczas eksploatacji wad materiałów lub wad w wykonaniu.
3.
Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na wbudowane urządzenia, produkty i materiały
wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z gwarancją udzieloną przez

Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

producenta, jednak na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia podpisania bezusterkowego
protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
§8
Odbiory zadań
1.
Stosownie do postępu robót budowlanych, na pisemny (w tym również drogą faksową i email .........................) wniosek Wykonawcy wskazujący datę i godzinę odbioru, strony dokonywać
będą odbiorów częściowych lub końcowych w ramach realizowanych zadań etapowych. Jeżeli
Zamawiający nie będzie mógł uczestniczyć w odbiorze w dacie wskazanej przez Wykonawcę,
niezwłocznie wskaże Wykonawcy inny termin i godzinę odbioru.
2.
Czynności odbioru dokonywać będą upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy i
Zamawiającego, a z czynności odbioru spisywane będą protokoły odbioru końcowego lub
częściowego przekazywanego zadania. Protokoły będą stwierdzać jakość i kompletność
przekazywanych zadań oraz wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
3.
Fakt stwierdzenia przez zespół odbierający istnienia usterek mających istotny wpływ na
użytkowanie obiektu zapisywany będzie w protokole, i w takim przypadku wynik odbioru należy
uznać za negatywny.
W przypadku protokołu negatywnego zobowiązuje wykonawcę do ponownego zgłoszenia do
odbioru po usunięciu stwierdzonych usterek, wad i niedoróbek.
4.
W przypadku, gdy stwierdzone podczas odbioru usterki, wady, niedoróbki lub inne
nieistotne niedoróbki (jak np. drobne rysy, złuszczenia powłoki malarskiej, nieodkręcone klamki)
w poszczególnym etapie lub końcowym odbiorze przedmiotu umowy nie rzutują istotnie na funkcje
użytkowe obiektu, wynik odbioru uważa się za pozytywny.
5.
Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru prawidłowo zgłoszonego zadania w terminie
określonym w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca ma prawo sporządzić jednostronny
protokół odbioru i w terminie 7 dni roboczych, od dnia jego sporządzenia, przedłożyć
go Zamawiającemu. W taki sposób sporządzony protokół odbioru jest protokołem pozytywnym i
stanowi podstawę roszczenia o wypłatę wynagrodzenia.
6.
Wzór protokołu odbioru prac stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
§ 10
Odstąpienie od umowy
1.
Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach:
a) otwarcia postępowania upadłościowego, układowego lub likwidacyjnego Wykonawcy
b) braku rozpoczęcia przez Wykonawcę z jego winy realizacji robót objętych zadaniem
pojedynczego etapu realizacyjnego zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 3
do umowy, jeżeli zwłoka przekracza 30 dni. Zamawiający może wykonać powyższe prawo
w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca jest w zwłoce z wykonaniem
prac określonych w harmonogramie powyżej 14 dni.
c) Zlecenia prac objętych niniejszą umową osobom trzecim (podwykonawcom) bez uprzedniej
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pisemnej zgody Zamawiającego
2.
Wykonawca może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
a) otwarcia postępowania upadłościowego, układowego lub likwidacyjnego Zamawiającego
b) zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków Zamawiającego nałożonych na niego
niniejszą Umową przekraczającą 30 dni.
c) zwłoki w wykonaniu zapłaty którejkolwiek z faktur przekraczającej 30 dni.
3.
Odstąpienie od umowy może nastąpić poprzez oświadczenie wskazujące jego podstawę
złożone drugiej stronie na piśmie.
4.
W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, strony sporządzą protokół
inwentaryzacji wykonanych prac i dostarczonych materiałów na dzień doręczenia drugiej stronie
oświadczenia o odstąpieniu i dokonają wzajemnych rozliczeń na zasadach określonych ust. 5.
5.
W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający jest obowiązany
do zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace oraz do odbioru prac w toku.
6.
Jeżeli Zamawiający nie może przystąpić do inwentaryzacji we wskazanym przez
Wykonawcę terminie, wyznaczy on inny termin. W przypadku nie przystąpienia przez
Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie do inwentaryzacji Wykonawca ma prawo
sporządzić ją jednostronnie i w terminie 7 dni roboczych, od dnia jej sporządzenia, przedłożyć
Zamawiającemu. W taki sposób sporządzona inwentaryzacja prac będzie stanowić podstawę do
rozliczeń.
§ 11
Kary umowne
Strony ustalają następujące zasady odpowiedzialności odszkodowawczej:
1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu
wskazanego w § 5 niniejszej umowy - w wysokości 0,01 % kwoty wynagrodzenia netto za
każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak aniżeli 10 % wynagrodzenia umownego netto
b) za opóźnienie w dotrzymaniu terminów pośrednich ukończenia robót w stosunku do
terminów wskazanych w harmonogramie robót – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia
umownego netto za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak aniżeli 10 % wynagrodzenia
umownego netto
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym lub końcowym,
bądź w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości w wysokości.............wynagrodzenia
umownego netto za każdy dzień opóźnienia, poczynając od dnia następnego po upływie
terminu wyznaczonego na usunięcie wad
d) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia umownego netto
e) za nieuzasadnione odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% kwoty
wynagrodzenia umownego netto
2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
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a) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zawinionych przez
Zamawiającego
w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia netto
b) za nieuzasadnione odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w wysokości 10% kwoty
wynagrodzenia netto.
3.
Jako bazę do naliczania kar, o których mowa w § 10 umowy, przyjmuje się łączną kwotę
wynagrodzenia Wykonawcy netto, o której mowa w § 6 ust.1.
4.
Łączna wysokość kar nałożonych na mocy niniejszej umowy nie może przekroczyć 20%
wartości kontraktu netto.
5.
Naprawienie szkody wynikłej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania nastąpi przez zapłatę kary umownej. Zapłata kary umownej nie zastępuje świadczenia
i bez zgody Zamawiającego nie może zwolnić Wykonawcy ze zobowiązania.
6.
Jeżeli kary umowne nie pokryją w całości poniesionych przez Strony szkód, Strony będą
miały prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na
zasadach ogólnych
7.
Obowiązek zapłaty kary umownej nastąpi na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty
wystawionego przez Zamawiającego lub wykonawcę, określającego zdarzenie stanowiące podstawę
żądania i termin.
§ 12
Postanowienia końcowe
1.
Nieważność poszczególnych postanowień umowy nie ma wpływu na ważność pozostałych
postanowień umownych. Obie Strony zobowiązane są do natychmiastowej zmiany nieważnych
postanowień umownych poprzez zawarcie dodatkowych porozumień, zawierających ustalenia o jak
najbardziej zbliżonym charakterze, które będą odpowiadały skutkom handlowym nieważnych
postanowień.
2.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz stanowiących jej integralną część
załączników dla swej ważności wymagają pisemnego aneksu.
3.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz Prawa Budowlanego.
4.
Strony będą dążyły do rozstrzygania spraw spornych drogą negocjacji, a jeżeli to nie będzie
możliwe, to rozwiązywał je będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5.
Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:
nr 1 – Oferta Wykonawcy na realizację zadania inwestycyjnego
nr 2 – Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy autorstwa AP Architektura i Prawo
Monika Pokora
nr 3 – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
nr 4 - Wzór protokołu odbioru
6.
Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron
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________________________
Zamawiający

________________________
Wykonawca
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