ZAŁĄCZNIK Nr 6 PROJEKT UMOWY
UMOWA
zawarta w dniu …………………………… 2017r.
pomiędzy:
reprezentowanym przez:
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a : ......................................................................................................................,
. ………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
1. ………………………………… - ………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą
o następującej treści:
§1
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia w wyniku zapytania ofertowego z dnia ………..
2. Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie, roboty budowlane i dostawy związane z realizacją projektu: "Rewitalizacja
Największego XVII wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce-Zamość " realizowanego w ramach: Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów
kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Roboty budowlane – budowa, remont i renowacja budynku kościoła oo. Franciszkanów w Zamościu,
b) Roboty budowlane – wykonanie instalacji z wykorzystaniem OZE,
c) Roboty budowlane instalacyjne elektryczne i teletechniczne,
d) Prace konserwatorskie – konserwacja detalu architektonicznego kościoła oo. Franciszkanów w Zamościu,
e) Wyposażenie kościoła wraz z dostawą organów.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: projekt techniczny, program prac konserwatorskich, przedmiary
robót(mające charakter pomocniczy) oraz specyfikacja dostaw stanowiące załącznik do zapytania ofertowego .

5. Przedmiot umowy powinien być wykonany zgodnie z:
1) warunkami określonymi w niniejszej umowie i zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami,,
2) obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, tj. m.in.:
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 z pózn. zm.),
b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002. 75.690 z późn. zm.),
c) ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z pózn. zm.).
6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją oraz miejscem prowadzenia robót i że
warunki prowadzenia robót są mu znane.

7. Wykonawca oświadcza, iż upewnił się, co do prawidłowości i kompletności złożonej do postępowania oferty oraz zgodności
wyceny oferowanej z dokumentacją i nie wnosi do nich zastrzeżeń i uwag.
8. Roboty budowlane należy wykonać z uwzględnieniem następujących uwag:
1) Prace budowlane będą prowadzone w trakcie użytkowania istniejącego obiektu, co wiąże się z koniecznością stałej
współpracy z Zamawiającym, oraz prowadzenia robót z zastosowaniem odpowiedniego zabezpieczenia uzgodnionego z
Zamawiającym.
2) Wykonawca zorganizuje a po zakończeniu prac zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego
stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych i dróg dojazdowych.
3) Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po procesie budowy materiały zostały
przetworzone, unieszkodliwione i/lub magazynowane w sposób „przyjazny środowisku” (o ile jest to możliwe ponownie
zostały użyte), co oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą o odpadach
(Dz.U.10.185.1243).
4) Wykonawca sporządzi plan BIOZ - bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126), w którym należy uwzględnić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
dla wszystkich robót objętych projektem.
9. Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z realizacją umowy tj. wynikające wprost z opisu
przedmiotu umowy z uwzględnieniem wszelkich warunków lokalnych rozpoznanych we własnym zakresie, a niezbędne do
prawidłowego wykonania umowy, jak również związane z organizacją, utrzymaniem i późniejszą likwidacją placu budowy oraz
inne koszty towarzyszące np.: robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane
z odbiorami wykonanych robót, koszty wynikające z warunków uzgodnień i koszty uzyskania niezbędnych decyzji. Skutki
nieuwzględnienia przez Wykonawcę robót lub ich zakresu, które można było przewidzieć, obciąża wyłącznie Wykonawcę, który
nie może – z tytułu ewentualnego wystąpienia robót dodatkowych lub ewentualnego zwiększenia ilości robót – żądać od
Zamawiającego zmiany wynagrodzenia.
10. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w organizowanych przeglądach obiektu oraz
każdorazowo w przypadku wystąpienia usterek.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez pracowników własnych i jego podwykonawców na
skutek nieprzestrzegania przepisów BHP.
12. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, osoby działające na jego
zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu
umowy, w zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny. Wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji
niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie, własnym staraniem i na własny koszt.
13. Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową i utrzymanie porządku na terenie budowy.
14. Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą w oprawionych, opisanych i zaopatrzonych w spis treści w 2 egzemplarzach
(w tym 1 oryginał) w wersji papierowej i 1 egz. na CD (w pdf i wersji edytowalnej).
15. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane).
Przed wbudowaniem materiałów, wyrobów Wykonawca przedkłada do akceptacji przez Zamawiającego stosowne dokumenty
dotyczące danego wyrobu takie jak: Aprobata Techniczna, Świadectwo Jakości wyrobu, Atest Higieniczny, dopuszczenie do
stosowania w Obiektach Służby Zdrowia, CE. Itp.
Dokumenty te powinny być do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazany później do odbioru końcowego w Dokumentacji
Powykonawczej obiektu.
16. Wykonawca przyjmuje obowiązki określone w umowie oraz związane z wykonaniem robót. Wykonawca zobowiązuje się do
wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy w dobrej wierze oraz przy dochowaniu najwyższej
zawodowej staranności. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie wszystkich świadczeń stanowiących
przedmiot umowy oraz za osoby lub podmioty, z których pomocą Wykonawca swe obowiązki wykonuje lub którym powierza ich
wykonanie.
§2
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY i HARMONOGRAM
RZECZOWO-FINANSOWY:
1.Termin
1.1.termin zakończenie realizacji całego przedmiotu umowy do dnia ………………….
1.2.Data rozpoczęcia realizacji umowy ……………………… dni od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą.
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1.3.W przypadku wystąpienia przerw w realizacji umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, po pisemnym
stwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego, termin realizacji może ulec przesunięciu o czas przerwy. Przerwy, o
których mowa w zd.poprz. musza być odnotowane w Dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
1.4.Miejscem odbioru wykonanego przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego.
1.5.Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru przedmiotu umowy jest bezusterkowy protokół zdawczoodbiorczy przygotowany przez Wykonawcę, podpisany przez Strony umowy, z zastrzeżeniem §7 pkt 19 i następnych
umowy.
1.6.Protokół, o którym mowa w ust.poprz.stanowi podstawę do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za
wykonany
i odebrany przedmiot umowy, z zastrzeżeniem §7 pkt 19 i następnych umowy.
2.Harmonogram Realizacji.
2.1. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z Harmonogramem Realizacji sporządzanym na etapie składania oferty .
2.2. Wykonawca przedkłada kwartalnie Wykaz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców realizujących roboty budowlane lub
realizujących dostawy lub usługi w tym Okresie Rozliczeniowym, z zaznaczeniem zakresu robót budowlanych, dostaw i
usług wykonywanych przez te podmioty. Zakres robót budowlanych realizowanych przez Podwykonawców i dalszych
Podwykonawców powinien wskazywać roboty wg robót zawartych w Harmonogramie Realizacji.
§3
1. Nadzór nad robotami stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy ze strony Zamawiającego pełnić będą powołani Inspektorzy
Nadzoru Inwestorskiego.
2. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.
3. W imieniu Zamawiającego nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu niniejszej umowy sprawować będą:
§4
1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren objęty przedmiotem umowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania
umowy.
2. Zamawiający ma obowiązek dokonywania odbiorów przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności przy zachowaniu ustalonych w umowie warunków.
4. Zamawiający ma prawo zlecenia dodatkowych badań i ekspertyz na stosowane materiały, surowce i technologie.
5. W przypadku negatywnych wyników koszty badań i ekspertyz poniesie Wykonawca.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Wykonawcę wynikające z braku lub niewłaściwego
dozoru placu budowy.
§5
Zamawiający zobowiązuję się do wykonania obowiązków związanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branżach,
niezbędnych dla realizacji robót i w następującym zakresie:
1. przekazanie terenu budowy,
2. przekazanie Wykonawcy zarejestrowanego dziennika budowy,
3. sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowę,
przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
4. zatwierdzenie źródła wytwarzania i zamawiana materiałów przez Wykonawcę oraz próbek tych materiałów,
5. sprawdzanie ilości i jakości wykonanych robót, wbudowywanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów
wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
7. potwierdzenie faktycznie wykonanych robót i usunięcia wad,
8. kontrola realizowania robót budowlanych - zgodność z harmonogramem,
9. kontrolowanie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót,
10. dokonywanie czynności związanych z odbiorem końcowym i odbioru końcowego wraz z przekazaniem w użytkowanie,
11. kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy,
12. przeprowadzanie w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji przeglądów robót wraz ze spisaniem protokołu określającego
stwierdzone wady i usterki, sposób oraz termin ich usunięcia,
13. nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę oraz dokonanie sprawdzenia ich usunięcia wraz
ze spisaniem protokołu wad i usterek.
§6
Zamawiający zobowiązany jest do:
1. sprawdzania kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych oraz potwierdzenia gotowości do odbioru w terminie 5 dni
roboczych od daty przedłożenia dokumentów przez Wykonawcę,
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2. w przypadku stwierdzenia błędów i braków w dokumentach odbiorowych Zamawiający będzie dokonywał ponownego
sprawdzenia uzupełnionych i poprawionych przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych w terminie do32 dni roboczych od dnia
ich przedłożenia przez Wykonawcę,
§7
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót, stanowiących przedmiot umowy, zgodnie z dokumentacją załączoną do
zapytania ofertowego (oraz w nim wymienioną) postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie przeciwpożarowej.
2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych zgodnych z wymogami określonymi
w dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane
materiały powinny być w I gatunku (najwyższej, jakości).
3. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia ryczałtowego zorganizuje teren budowy własnym
staraniem i zapewni ochronę mienia, warunki BHP i przeciwpożarowe oraz utrzymywać będzie porządek na budowie.
Ewentualne szkody wyrządzone Wykonawca usunie w trybie pilnym na własny koszt, a po zakończeniu realizacji robót
doprowadzi teren budowy do stanu zgodnego z przeznaczeniem. Teren budowy powinien być czysty i uporządkowany, bez
odpadów zbędnych do prowadzenia robót. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego obciąża Wykonawcę.
4. Ewentualne szkody wyrządzone na terenach sąsiednich Wykonawca usunie w terminie nie dłuższym niż 7 dni robocze na
własny koszt.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót i w przypadku wykonania ich niezgodnie z ustawą prawo
budowlane lub uszkodzeniem pozostałej części obiektu jest zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego i usunięcia
wszelkich usterek na własny koszt.
6. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony własnego mienia znajdującego się na terenie budowy.
7 Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia ryczałtowego wykona własnym staraniem zasilanie terenu
budowy w energię elektryczną, wodę i inne media na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediów (w przypadku istnienia
takiej konieczności).
8. Wykonawca zabezpieczy budowę przed możliwością poniesienia szkody, spowodowanej przez działania osób trzecich,
a w przypadku jej wystąpienia zobowiązany będzie do naprawienia szkody i jej ewentualnych skutków.
9. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie określonym w zapytaniu
ofertowym.
10. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązany jest do:
a) kompleksowego wykonania prac będących przedmiotem umowy,
b) prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo budynku oraz właściwe warunki eksploatacyjne dla jego
użytkowników,
c) zagospodarowania terenu budowy, jego zabezpieczenie oraz zorganizowania we własnym zakresie zaplecza budowy,
d) wykonania robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,
e) zapewnienia kompletnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do wykonania robót
oraz usunięcia wad oraz zabezpieczenia terenu budowy,
f) ponoszenia odpowiedzialności za wykonanie robót tj. zapewnienia warunków bezpieczeństwa osób przebywających na placu
budowy i mienia oraz metod organizacyjno-technicznych stosowanych na terenie budowy,
g) prowadzenia realizacji robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających w terenie oraz ochronę mienia,
h) stosowania materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie i zapewniające
sprawność eksploatacyjną wykonywanego przedmiotu umowy,
i) zapewnienia realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników
oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych robót,
j) prowadzenia dziennika budowy wszystkich robót i przedkładanie go Zamawiającemu celem dokonania wpisów i potwierdzeń.
k) Materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające wywozu np. gruz budowlany itp. będą
stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia
2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 poz. 1987 z późn. zm.).Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w
pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów do
unieszkodliwienia.Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami,
jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.
11. Datą wykonania przedmiotu umowy est data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego prac wykonawczych.
12. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:
1) odbiór częściowy, dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń; dokonanie odbioru częściowego następuje
na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę protokołu odbioru części przedmiotu umowy, potwierdzonego przez inspektora
nadzoru wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z Harmonogramem.
2) odbiór końcowy:
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a) dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia
kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez
Zamawiającego, potwierdzenie takie następuje po usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego. Jednocześnie ze
zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletną
dokumentację powykonawczą. Odbiór końcowy zostanie rozpoczęty w terminie 3 dni roboczych od uzyskania kompletu
powyższej dokumentacji.
b) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy.
3) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek
Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy, zgłoszenie inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych
robót ulegających zakryciu, bądź robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie zgłosi tych robót inspektorowi nadzoru,
zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić
roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.
13. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego wydawane zgodnie z przepisami prawa
i wszystkimi postanowieniami umowy.
14. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu i wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym
uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do placu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą
wykonywane.
15. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zakończenia realizacji przedmiotu umowy poprzez dokonanie wpisów do dziennika
budowy przez kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane oraz do pisemnego powiadomienia
Zamawiającego.
16. Do pisemnego powiadomienia o gotowości do końcowego odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć
wymagane dokumenty odbiorowe Zamawiającemu, w skład, których będą wchodzić między innymi:
1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z dokumentacją projektową, i obowiązującymi przepisami,
2) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, protokoły, badań i sprawdzeń, pomiary,
3) projekt powykonawczy uwzględniający dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone przez Kierownika budowy,
Inspektora nadzoru i ewentualnie Projektanta wraz ze szczegółowym zestawieniem tych zmian,
4) zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi wprowadzenie do obrotu zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
5) dziennik budowy i inne dokumenty wynikające ze specyfikacji technicznych, warunkujące odbiór końcowy i oddanie
przedmiotu zamówienia do użytku.
17. Dokumenty odbiorowe wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, w których Zamawiający
stwierdził błędy lub niedokładności, muszą zostać w nieprzekraczalnym terminie siedmiu dni kalendarzowych poprawione
i ponownie dostarczone do Zamawiającego.
18. Potwierdzenie gotowości do odbioru przez Zamawiającego nastąpi po stwierdzeniu kompletności i poprawności sporządzonych
przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych.
19. Odbiór końcowy i przekazanie do użytkowania nastąpi protokolarnie, na podstawie protokołu spisanego przez upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego.
20. Podpisanie protokołu odbioru końcowego następuje wraz z podpisaniem przez Wykonawcę gwarancji na przedmiot umowy
i otrzymaniem przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.
21. Zamawiającemu, z tytułu stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego wad i usterek przysługuję następujące uprawnienia:
1) Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy, wyznaczając termin usunięcia wad i usterek,
2) jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie
z przeznaczeniem, może obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy,
3) jeżeli wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie przeznaczeniem lub stanowią zagrożenie
użytkowania, może odstąpić od umowy bez wynagrodzenia dla Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu zamówienia po
raz drugi lub zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy – z tego uprawnienia Zamawiający może
skorzystać po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu usunięcia wad i usterek.
22. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeprowadzanych przez Zamawiającego
przeglądach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przeglądów wad i usterek.
23. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji jest odpowiednio protokół z ostatniego
przeglądu w okresie gwarancji, który zostanie przeprowadzony najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed upływem okresu
gwarancji, stwierdzający brak wad i usterek lub protokół z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu.
§8
1. Stosownie do treści art. 647 § 1 k.c. strony ustalają:
1)
Wykonawca
wykona
własnymi
siłami
następujący
zakres
robót:
...........................................................................................................
2) Podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca tj. ………..……………….………………………....… wykona następujący
zakres robót ……………………………… …………………………………………………………
3)
Pozostały
zakres
robót
Wykonawca
wykona
przy
pomocy
podwykonawców:
………………………………………………………………
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2. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania starannego wyboru podwykonawców spośród podmiotów mających odpowiednie
doświadczenie i kwalifikacje. Zatrudnienie podwykonawców nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie
czynności powierzonych podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany sprawować stały nadzór nad realizacją robót
przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu
ich działaniami lub zaniechaniami.
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 na
roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu, może wnieść pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o
podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane lub zmiany tego projektu po jej akceptacji, w przypadku gdy projekt
nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym.
5. Niezgłoszenie, w terminie 14 dni, pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
6. 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.
7. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w przypadkach o których umowa w ust.4.
8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
9. 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 niniejszej
umowy. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000
zł brutto.
10. W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą ust. 9, stosuje
się odpowiednio, gdy suma wartości tych umów spełnia wymogi określone w ust. 9.
11. Każda umowa o roboty budowlane zawarta z podwykonawcą musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności
oraz zawierać w szczególności :
1) tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą oraz wprowadzania do nich zmian, zgodnie z treścią
niniejszego paragrafu,
2) szczegółowy zakres robót powierzony podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty składające się na dany element będzie
realizował dany podwykonawca,
3) wysokość wynagrodzenia podwykonawcy za realizację wskazanego elementu robót, które nie może być wyższe niż wartość
tego elementu robót określona w kosztorysie ofertowym,
4) termin wykonania robót przez podwykonawcę, który nie może być późniejszy niż termin zakończenia robót określony
niniejszą umową i musi gwarantować zakończenie przedmiotu niniejszej umowy w terminie umownym,

12. Umowa pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą musi zostać zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu.
§9
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie:
…………………………… zł brutto (słownie: …………………..………………………………………)
w tym:
(wypełnić zgodnie z formularzem ofertowym) .
2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje całkowitą wartość przedmiotu umowy, wszelkie koszty robót przygotowawczych,
prac porządkowych oraz zagospodarowania, wywozu odpadów, zabezpieczenia i uporządkowania placu budowy po
zakończeniu robót, a także podatek VAT.
3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczałtowe, pozostaje niezmienne przez cały okres realizacji
przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 16 (okoliczności uzasadniające zmianę umowy) umowy i obejmuje
wszystkie koszty związane z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczególności:

1) roboty (w tym dostawy i usługi konieczne do ich wykonania) określone w zapytaniu ofertowym oraz zgodne z
dokumentacją projektową, oraz przepisami obowiązującymi w tym zakresie;
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2) roboty (w tym dostawy i usługi konieczne do ich wykonania) niewskazane w pkt 1), a konieczne do prawidłowego

wykonania przedmiotu umowy z uwagi na zastosowane technologie, zaoferowane przez Wykonawcę, w tym normy i
przepisy techniczne;
3) koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy i utrzymania zaplecza budowy);
4) koszty związane z i inwentaryzacją powykonawczą,
5) koszty zużycia energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków, centralnego ogrzewania;
6) koszty wszystkich niezbędnych pomiarów i badań;
7) koszty związane z ewentualnym zajęciem chodnika, pasa drogowego i innych terenów na cele budowy lub czas budowy
oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu w czasie realizacji robót, w tym utrzymania zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa dróg dojazdowych do budowy (usuwanie błota, odśnieżanie, usuwanie lodu itp.);
8) koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika budowy;
9) koszty ubezpieczenia i zabezpieczeń majątkowych budowy;
10) wynagrodzenie Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców;
11) koszty serwisu maszyn i urządzeń w okresie gwarancji wykonywanego zgodnie z zaleceniami ich producentów;
12) koszty gwarancji i rękojmi zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;
13) należny podatek VAT;
14) koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót;
15) koszty sporządzenia scenariusza pożarowego;
16) koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie;
17) wszystkie inne, niewymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót
budowlanych zgodnie z warunkami umowy, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz sztuką budowlaną.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.1, nie będzie zmieniane waloryzowane w okresie realizacji umowy z
zastrzeżeni postanowień niniejszej umowy.
§ 10
PŁATNOŚCI

1. Rozliczenie za wykonane roboty będzie się odbywało fakturami częściowymi, zgodnie z zaawansowaniem prac danych etapów
wykonania Przedmiotu umowy (dokumentacji projektowej/robót), wystawionymi zgodnie z pozycjami zawartymi w ostatecznym
szczegółowym Harmonogrami. Fakturowanie odbywać się będzie raz
w miesiącu / na kwartał– na koniec
miesiąca/kwartału na podstawie protokołu odbioru technicznego lub częściowego, podpisanego przez Inspektora nadzoru.
Rozliczenia częściowe realizowane będą do wysokości 90 % zaawansowania finansowego całego przedmiotu umowy; po
osiągnięciu tej wartości następną płatnością jest rozliczenie końcowe. Załączniki do faktur wystawione przez Wykonawcę
wymagają, przed przesłaniem do Zamawiającego, akceptacji przez Inspektora nadzoru.
2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP: ...................................................
REGON ......................................
3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP………………. .
§ 11
KARY UMOWNE
1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego etapów (na etapie wykonawstwa ) rozliczanych miesięcznie/
kwartalnie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, karę w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, określonego
w §9 ust. 1, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego zakończenia realizacji prac/robót do dnia faktycznego
zakończenia jego realizacji, potwierdzonego przez Zamawiającego.
3) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji, karę w wysokości
0,01 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu
wyznaczonego na usunięcie wad i usterek do dnia faktycznego ich usunięcia, potwierdzonego przez Zamawiającego,
4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego karę w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, określonego w § 9 ust. 1,
5) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w
stosunku do którego występuje opóźnienie ze strony wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia – odpowiednio za każdego
podwykonawcę,
6) w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 odpowiednio za
każdego podwykonawcę,
7) w przypadku nie przedłożenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1, odpowiednio za każdego podwykonawcę,
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8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym terminie, w wysokości 0,1
% wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust.1, odpowiednio za każdego podwykonawcę,
9) w przypadku nie przedłożenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy ubezpieczenia (umów ubezpieczenia)
wymaganej na podstawie niniejszej umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1,
2. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót i z jakichkolwiek innych
zobowiązań wynikających z warunków umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia i/lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
§ 12
GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. Na wykonaną dokumentację projektową oraz pozostały przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres …………
miesięcy od dnia podpisania protokołów odbioru, o których mowa w niniejszej umowie.
2. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad w przedmiocie umowy, które
ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy lub
jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę w
przedmiocie umowy przed upływem tego terminu.
4. Wykonawca wystawi i wyda Zamawiającemu w dniu odbioru dokumentacji dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot
umowy.
5. W dokumencie gwarancyjnym, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca dodatkowo sformułuje oświadczenie gwarancyjne
spełniające wymagania art. 577 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, zawierające podstawowe informacje potrzebne do wykonywania
uprawnień
z gwarancji, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady przedmiotu umowy.
6. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie i Kodeksie cywilnym.
7. Dokument gwarancyjny, o którym mowa w ust. 4 winien obejmować co najmniej postanowienia określone w ust. 1, 2, 3, 5 i 8 i 9.
8. W przypadku otrzymania wadliwej dokumentacji projektowej lub jej części Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu
gwarancji może:
a) Żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadach;
b) Odstąpić od umowy, jeżeli wskazane wady nie zostaną usunięte zgodnie z dokumentem gwarancyjnym;
c) Zlecić usunięcie ujawnionych w okresie gwarancji wad w przedmiocie umowy stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jeżeli
Wykonawca nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Okres gwarancyjny na zakres rzeczowy, który podlegał naprawie, zostanie przedłużony o czas w ciągu którego Zamawiający nie
mógł korzystać z naprawianej rzeczy.
10. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wykonanego Przedmiotu Umowy.
11. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie ……….. miesięcy, licząc od dnia podpisania przez
Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego bez uwag. Przepis art. 568 § 2 i 3 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.
12. Strony zgodnie oświadczają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy rozszerzają w
stosunku do zasad określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za
wady dotyczy wad Przedmiotu Umowy istniejących w chwili dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, z
przyczyn tkwiących w Przedmiocie Umowy w chwili odbioru.
13. Zamawiający, zgodnie z treścią art. 579 Kodeksu cywilnego może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie
od uprawnień wynikających z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.
§ 13
1. Wykonawca wnosi na dzień podpisania niniejszej umowy zabezpieczenie należytego jej wykonania w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, czyli kwotę ........................................zł (słownie..............................................................................)
w formie………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Strony ustalają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się na zabezpieczenie należytego
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione:
1) część przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30 % zabezpieczenia, czyli
w kwocie : ........................ zł, w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady,
2) część przeznaczona na zabezpieczenie należytego wykonania robót w wysokości 70 % zabezpieczenia, czyli
w kwocie : ........................ zł, w terminie 30 dni po odbiorze końcowym robót od Wykonawcy,
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4. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym podczas przeglądu w okresie rękojmi za wady
terminie, Zamawiający ma prawo do opłacenia zastępczego wykonania robót, związanych z usunięciem tych wad i usterek, z
części zabezpieczenia, o której mowa w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu.
5. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym podczas przeglądu w okresie gwarancji terminie,
Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. W przypadku niezakończenia robót budowlanych w terminie umownym lub wydłużenia procedury odbiorowej, Wykonawca
zobowiązany jest do stosownego przedłużenia wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w ten sposób aby
okres zabezpieczenia obejmował 30 dni od dnia odbioru końcowego. W przeciwnym razie, Zamawiający ma prawo do
potrącenia z ostatniej faktury równoważności kwoty zabezpieczenia i utworzenia zabezpieczenia w pieniądzu.
§ 14
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:
Kierownik budowy -............................................................................................................
2. Wykonawca nie może wprowadzać zmian przedstawicieli, wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, bez uzyskania
wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może na taką zmianę nie wyrazić zgody, powołując się na warunki
niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest z własnej inicjatywy zapewnić zastępstwo w przypadkach:
1) śmierci, choroby lub wypadku któregokolwiek z przedstawicieli,
2) jeżeli jest konieczne zastąpienie któregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn, niż wymienione w podpunkcie a), które
nie są zależne od Wykonawcy.
4. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany któregokolwiek z przedstawicieli Wykonawcy, proponowana osoba musi
posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie.
§ 15
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy także w przypadkach, gdy:
1) Wykonawca nie przystąpił do robót albo zaniechał ich realizacji, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje umowy przez okres co
najmniej 21 dni, co w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót, z zastrzeżeniem,
że:
a) stwierdzenie takiego opóźnienia zostanie dokonane na piśmie przez inspektora nadzoru wpisem w Dzienniku Budowy,
b) za nieprzystąpienie do robót albo zaniechanie ich realizacji uważa się także pozorowanie wykonywania robót/prac przez
Wykonawcę,
c) odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie do 10 dni roboczych od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach
uzasadniających odstąpienie, z zastrzeżeniem, że przystąpienie do robót po terminie 21 dni, o którym mowa w zd. 1, nie
stanowi przeszkody do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego;
2) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie Harmonogramem , z zastrzeżeniem, że twierdzenie takiego opóźnienia zostanie
dokonane na piśmie przez inspektora nadzoru wpisem w Dzienniku Budowy,
3) Wykonawca nie dokonał zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, co spowodowało konieczność
wielokrotnej (co najmniej dwukrotnej) bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy,
4) wobec Wykonawcy :zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne.
3. Odstąpienie z powodu okoliczności wskazanych w ust.2 jest odstąpieniem od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
§ 16
OBOWIĄZKI STRON PO ODSTĄPIENIU OD UMOWY
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron Wykonawca zobowiązany jest do :
1) sporządzenia w terminie 21 dni roboczych od dnia odstąpienia, przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji
robót/prac do tego czasu wykonanych, według stawek zawartych w ofercie Wykonawcy. W tym celu Wykonawca sporządzi w
terminie
14 dni roboczych od dnia odstąpienia projekt kosztorysu powykonawczego (rozliczeniowego) w oparciu
o stawki przedstawione w ofercie i przedłoży go do weryfikacji inspektorom nadzoru
2) sporządzenia wykazu materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót.
3) zabezpieczenia przerwanych robót na własny koszt .
2. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego
własność.
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3. Wykonawca zgłosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające oraz przekaże
Zamawiającemu wszelkie gwarancje udzielone przez producentów lub sprzedawców na zamontowane materiały, maszyny
i urządzenia.
4. Wykonawca niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż po odbiorze, o którym mowa w ust.3 opuści teren budowy.
5. Zamawiający przejmie od wykonawcy teren budowy pod swój dozór.
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za roboty wykonane, a ustalenie wynagrodzenia nastąpi na podstawie kosztorysu
powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę (w oparciu o inwentaryzację zrealizowanych robót)zatwierdzonego przez
inspektorów nadzoru.
§ 17
OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE ZMIANĘ UMOWY
1. Zmiany niniejszej umowy muszą być dokonywane z zachowaniem poniższych zasad i mogą dotyczyć:
1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
umowy;
wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w innych
sposób, a zmiana będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji
jej zapisów przez strony;
wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji przedmiotu umowy poprzez: przesunięcie
w czasie, uszczegółowienie spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Wykonawcy, uniemożliwiającymi
realizację przedmiotu umowy zgodnie z pierwotną wersją harmonogramu, a skutkującymi przesunięciem terminu realizacji
przedmiotu umowy;
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a także z np. wystąpienia zwłoki
w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń; zmiany spowodowanej
okolicznościami siły wyższej lub powstałej z winy osób trzecich,
zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania
umowy;
uzasadnionej rezygnacji z wykonania części robót budowlanych lub zaistnienia konieczności wykonania robót
powtarzających się , których nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (art. Art. 67.1
ustawy prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio).
poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót
budowlanych lub zmiany technologii na korzystniejszą, nowocześniejszą, tańszą niż określona w SIWZ;
aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów;
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.) wymagających zgody projektanta;

2. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących warunkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych
zamówieniem podstawowym,które stały się niezbędne stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt.1 wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o
zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających
stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy
4.W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt.2 wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy w
zakresie okoliczności stanowiących podstawę zmiany,z tym,że konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana
jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,a wartość zmiany nie
przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie .Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie
faktyczne i prawne (tj. wykazanie,iż zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla zamawiającego oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy).
5.Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. poprz. wyznacza datę podpisania aneksu do umowy.
6.Zamiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do
umowy, o którym mowa w ust.poprzedzających.

§ 18
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1. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze,
Wykonawca przedłoży aktualne oświadczenie, że osoby które wykonują w/w usługę i roboty budowlane są zatrudnione na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy;
2. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia w w/w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako
niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w zapytaniu ofertowym..
§ 19
SERWIS GWARANCYJNY URZĄDZEŃ
1. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest do serwisu gwarancyjnego dostarczonych, zainstalowanych i uruchomionych
w ramach niniejszej Umowy, maszyn i urządzeń.
2. W ramach serwisu gwarancyjnego urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do:
1) przeglądów gwarancyjnych w liczbie wymaganej przez producenta w okresie gwarancji w terminie uzgodnionym
z Zamawiającym celem zapewnienia prawidłowej eksploatacji urządzeń w okresie gwarancji,
2) do reakcji na wady/usterki przedmiotu umowy zgłoszone pomiędzy przeglądami gwarancyjnymi przez Zamawiającego
w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego usterki do Wykonawcy w formie fax ........................
lub e-mail ....................... Użytkownik danego urządzenia potwierdzi Wykonawcy fakt reakcji na wadę/usterkę w formie
pisemnej wraz ze wskazaniem daty.
3) asysty serwisowej obejmującej:
a) serwis gwarancyjny urządzeń dostarczonych w ramach umowy, w tym koszty materiałów eksploatacyjnych
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń;
b) realizację roszczeń gwarancyjnych Zamawiającego względem urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę w ramach
realizacji umowy.
3. W ramach asysty serwisowej - serwisu urządzeń dostarczonych w ramach realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:
1) przeglądów gwarancyjnych urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta i w przypadku takiego wymogu za pośrednictwem
autoryzowanych służb producenta,
2) naprawy (w tym naprawy za pośrednictwem autoryzowanych służb producenta, jeżeli takie wymogi przewiduje producent
urządzenia) wszelkich wad (w tym usterek) w okresie gwarancji, które ujawniły się w trakcie przeglądów gwarancyjnych
urządzeń lub które zgłosił Zamawiający,
3) czasu reakcji na wadę w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego usterki do Wykonawcy w
formie fax ................................ lub e-mail ......................... Użytkownik danego urządzenia potwierdzi Wykonawcy fakt
przybycia w ramach reakcji na wadę w formie pisemnej wraz ze wskazaniem daty,
4) usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 30 dni,
5) dostarczenia urządzeń zamiennych, jeżeli okres naprawy będzie dłuższy niż 30 dni.
4. W ramach asysty serwisowej - realizacji roszczeń gwarancyjnych Zamawiającego względem urządzeń dostarczonych w ramach
realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wszczęcia i prowadzenia procedury gwarancyjnej u producenta na żądanie Zamawiającego w terminie 1 dnia roboczego
od dnia pisemnego zgłoszenia Zamawiającego zawierającego wyraźne oświadczenie o woli skorzystania z gwarancji
producenta,
2) udostępniania na każde żądanie Zamawiającego pełnej dokumentacji procedury gwarancyjnej.
§ 20
1. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności
Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania
administracyjnego.
3. Zamawiający będzie kierował korespondencję do Wykonawcy na adres
.....................................................................…., fax: …………………………; e-mail: ……….
4. Wykonawca będzie kierował korespondencję do Zamawiającego na adres:
§ 21
Właściwym do rozpoznania sporów na tle realizacji niniejszej umowy Sąd powszechny w Zamościu.
§ 22
1. Umowę niniejsza sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiającego.
2. Integralną częścią umowy jest zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.
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ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załączniki:

1.

zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
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