wzór
UMOWA
Zawarta w dniu………………………, w Nowym Sączu pomiędzy :
Miastem Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz , ul. Rynek 1,
Numer ewidencyjny:
NIP:734-350-70-21,
REGON: 491893167,
reprezentowanym przez:
……………………………………………..……………………
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………..…………….………………………………………………….
Numer ewidencyjny:
NIP: ……………………………………………………
REGON: ………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”,

Strony na podstawie kodeksu cywilnego w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”
zawierają umowę o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Remont podłogi w pracowni
nr 1 w Zespole Placówek Kształcenia Zawodowego przy ul. Zamenhofa 1 w Nowym Sączu”

2.Na przedmiot umowy składa się zakres rzeczowy robót wyszczególniony w dokumentacji
projektowej –- załącznik Nr 1 do umowy , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
załącznik Nr 2 do umowy, kosztorysie ofertowym załącznik Nr 3 do umowy.
3. Symbol CPV przedmiotu umowy: 45214200-2
4. Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego,
dokumentacją projektową oraz miejscem wykonania zamówienia. Zamówienie przyjmuje do realizacji
bez zastrzeŜeń i wykona zakres prac według przekazanej dokumentacji, zgodnie z zasadami wiedzy i
sztuki budowlanej, za cenę podaną w ofercie, która jest ceną ryczałtową i niezmienną z zastrzeŜeniem
zmian, o których mowa w § 8 niniejszej umowy.
5. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
6.Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów zamiennych o parametrach nie
gorszych niŜ wskazane w dokumentacji projektowej jako przykładowe.
§2
1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień 1.07.2014r.
2. Termin wykonania (zgłoszenia gotowości odbiorowej) przedmiotu umowy ustala się do
26.08.2014r.
3. Zamawiający przekaŜe Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
4. Teren budowy jest połoŜony w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 84 szczegółowy opis terenu budowy
zawiera dokumentacja projektowa.
§3
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ………………………..
2. Kierownik budowy legitymuje się uprawnieniami budowlanymi nr: ………………………
§4
1. Zamawiający realizował będzie faktury Wykonawcy w terminach i na warunkach uzgodnionych w
niniejszej umowie.
2. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt, strzec mienia znajdującego się na terenie robót
budowlanych, a takŜe zapewnić warunki bezpieczeństwa.
2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren w stanie wolnym od przeszkód

komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne
materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
3. Wykonawca zobowiązuje się do umoŜliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów
państwowego nadzoru budowlanego, do których naleŜy wykonywanie zadań określonych Prawem
budowlanym oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.
4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go
Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.
5. Wykonawca obowiązany jest przed podpisaniem niniejszej umowy przedstawić polisę
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy prowadzeniu działalności
gospodarczej.
6. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aŜ do chwili odbioru robót wykonawca ponosi
odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z realizacją
przedmiotu umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego rozliczenia naleŜności podwykonawców zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji prac podwykonawców, jeśli będzie się nimi
posługiwał przy realizacji umowy.
§6
NiezaleŜnie od obowiązków wymienionych w umowie Wykonawca przyjmuje na siebie
następujące obowiązki szczegółowe:
1) Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w
terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.
2) Informowanie wpisem do dziennika budowy o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz
terminie odbioru robót zanikających. JeŜeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach
inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania
robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.
3) W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewodów, ich części bądź
innych urządzeń w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego w
ramach wynagrodzenia wskazanego w § 8 umowy. W przypadku, gdy stanie się to z winy
Zamawiającego lub osób przez niego uprawnionych do przebywania na placu budowy, naprawa
następuje na koszt Zamawiającego.
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Prawie
budowlanym oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881), wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej.
3. Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w
stosunku do wskazanych materiałów lub kaŜdej ich części (partii) certyfikat na znak
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą
techniczną.
4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do
zbadania na Ŝądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na
terenie budowy a takŜe do sprawdzenia cięŜaru i ilości zuŜytych materiałów.
5. Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały w gatunku I oraz posiadać dla nich wymagane
prawem świadectwa, atesty i certyfikaty.
§8
1. Strony ustalają, Ŝe obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie w formie
ryczałtu.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraŜa się kwotą: ………………… zł (słownie
złotych: ………………………………/100), w tym podatek VAT w wysokości ………… zł.
(słownie złotych: ………………………../100)
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania robót
ujętych w dokumentacji projektowej, w tym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
przedmiarze robót. Cena ta zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do
jego wykonania, w szczególności: podatek VAT, ubezpieczenia, wszelkie roboty przygotowawcze,
porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawa,
woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.), koszty niezbędnych badań opinii
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wymaganych podczas odbioru końcowego robót, koszty doprowadzenia miejsca i terenu robót
budowlano-montaŜowych do stanu z przed rozpoczęcia robót, koszty obsługi geodezyjnej itp.
Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne do końca realizacji robót z zastrzeŜeniami –
wyjątkami określonymi w § 9 niniejszej umowy.
Zamawiający oświadcza, Ŝe jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod
numerem NIP: 734-350-70-21 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.
Wykonawca oświadcza, Ŝe jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod
numerem NIP: …………………………..
Fakturę VAT naleŜy wystawić na płatnika tj. Miasto Nowy Sącz Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz.

§9
1. Strony ustalają, Ŝe uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe moŜe ulec obniŜeniu w następujących
przypadkach:
1) Zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego robót,
2) Zastosowania tańszej technologii niŜ przewidziana w przedmiarze robót, co uregulowane będzie
stosownym aneksem do umowy,
3) Odstąpienia od umowy.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, podstawą do
wyliczenia kwoty obniŜenia wynagrodzenia ryczałtowego będzie, w oparciu o kosztorys ofertowy:
a) faktycznie niewykonany zakres robót.
§ 10
1. Rozliczenie naleŜności za przedmiot umowy nastąpi jednorazowo fakturą VAT końcową
wystawioną w oparciu o protokół odbioru końcowego.
2. NaleŜności Wykonawcy płacone będą przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.
3. Termin wystawienia faktury - do 7 dniu dni od daty odbioru końcowego.
4. W przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom wraz z fakturą Wykonawca przedstawi pisemny wykaz podwykonawców
z kwotowym i rzeczowym ich udziałem oraz dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowiązań
wynikających z udziału podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w realizacji robót
objętych fakturą.
5. W przypadku nierozliczenia się Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami za wykonanie przez nich roboty odebrane przez Zamawiającego
protokołem odbioru końcowego, Zamawiający zmniejszy wartość wynagrodzenia
naleŜnego Wykonawcy o kwotę wynagrodzenia naleŜnego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, które moŜe zostać im wypłacone po przedłoŜeniu przez nich
Zamawiającemu stosownych faktur. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty
Zamawiający umoŜliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy
pisma Zamawiającego.
6. Termin realizacji faktur wynosi do 21 dni od daty złoŜenia kompletnej faktury zgodnie z ust. 4
niniejszego paragrafu oraz § 19 ust. 2.
7. Faktury przedkładane będą inspektorowi nadzoru celem ich akceptacji.
8. Zamawiający nie wyraŜa zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez
uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunków cesji przez obie strony umowy. Dotyczy to takŜe
wierzytelności podwykonawców realizujących przedmiot umowy.
§ 11
1. Strony ustalają, Ŝe przedmiotem odbioru końcowego przez Zamawiającego jest całość robót
objętych niniejszą umową.
2. Strony ustalają, Ŝe będą stosowane następujące odbiory:
a) odbiór końcowy.
3. Odbiór końcowy:
3.1. Postanowienia ogólne:
a) Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu po
sprawdzeniu jego naleŜytego wykonania;
b) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na
przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności

przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Inwestora. Potwierdzenie
takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Inspektora;
c) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora, upowaŜnionych
przedstawicieli Zamawiającego i uŜytkownika, jeŜeli nie jest to Zamawiający, oraz w
obecności Wykonawcy
3.2. Zasady określające rozpoczęcie czynności odbiorowych:
a) Wykonawca przed odbiorem końcowym przeprowadzi wszelkie próby i sprawdzenia techniczne
zgodnie z Prawem budowlanym.
b) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu, wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem
Zamawiającego (z określeniem daty) zakończenie robót i zgłoszenie do odbioru.
c) warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru jest ich zakończenie i
potwierdzenie przez inspektora nadzoru skompletowanej dokumentacji powykonawczej, pozwalającej
na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:
• protokołów badań i sprawdzeń oraz certyfikatów wbudowanych materiałów, (protokołów
technicznych odbiorów instalacji, urządzeń technicznych, robót ulegających zanikowi i zakryciu,
wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i organów, w tym niezbędnych świadectw kontroli
jakości, dokumentacji rozruchowej),
• oświadczenia kierownika budowy zgodnie z Prawem budowlanym,
d) w ciągu 5-ciu dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego,
Zamawiający (inspektor nadzoru) dokonuje potwierdzenia jego zasadności, uwzględniając spełnienie
warunków podanych w pkt. c) i ustala datę niezwłocznego rozpoczęcia czynności odbiorowych o
czym powiadamia Wykonawcę pisemnie.
3.3. Tryb przeprowadzenia czynności odbiorowych:
a) Czas trwania czynności odbioru nie moŜe być dłuŜszy niŜ 7 dni, licząc od daty
rozpoczęcia czynności odbioru.
b) Zamawiający moŜe powziąć decyzję o odmowie odbioru końcowego, jeŜeli w toku czynności
odbioru zostanie stwierdzone:
• Ŝe przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie
przeprowadzenia wszystkich prób,
• wystąpienie wad nadających się do usunięcia.
c) Po usunięciu przyczyn odmowy odbioru, Wykonawca podejmie czynności określone w pkt. 3.2
d) JeŜeli w czasie czynności odbioru zostaną ujawnione wady nie nadające się do usunięcia, ale
umoŜliwiające uŜytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający dokona
odbioru odpowiednio obniŜając wynagrodzenie Wykonawcy.
e) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu
wad i w takim wypadku moŜe zaŜądać wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio
robót jako wadliwych.
f) JeŜeli Zamawiający - mimo osiągnięcia potwierdzonej przez niego gotowości odbiorowej w trybie
pkt. 3.2.c - nie dokona odbioru w terminach przewidzianych w pkt. 3.3.a i nie zaszły okoliczności
odmowy odbioru, określone w pkt. 3.3.b - Wykonawca moŜe ustalić protokolarnie stan przedmiotu
odbioru przez powołaną do tego komisję, zawiadamiając o tym Zamawiającego. Protokół taki stanowi
podstawę do wystawienia faktury końcowej i Ŝądania zapłaty.
§ 12
1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady. Termin rękojmi wynosi
3 lata licząc daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.
2. Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin, mających na celu ich
stwierdzenie, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na piśmie na 5 dni przed dokonaniem
oględzin, chyba Ŝe strony umówią się inaczej.
3. Wykonawca nie moŜe odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym
kosztów.
4. W przypadku nie usunięcia ujawnionych wad w terminach określonych w protokole, Zamawiający
ma prawo do zastępczego usunięcia wad w ramach rękojmi - na koszt Wykonawcy.
5. W związku z upływem okresu rękojmi - Zamawiający wyznacza ostateczny odbiór nie później niŜ
ostatniego dnia okresu trwania rękojmi, oraz protokolarny termin na usunięcie wad stwierdzonych
w czasie tego odbioru.
§ 13
1. Wykonawca udziela 3 – letniej gwarancji jakości na wykonane roboty licząc od daty końcowego
odbioru przedmiotu umowy. Udzielenie gwarancji potwierdzone zostanie dokumentem
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gwarancyjnym wystawionym w dniu odbioru końcowego, stanowiącym załącznik do protokołu
odbioru końcowego.
Do wykonywania uprawnień z gwarancji stosuje się postanowienia § 12 ust. 2-5.

§ 14
1. Strony ustalają, Ŝe w razie zbycia, oddania do uŜywania lub przekazania w inny sposób osobie
trzeciej przedmiotu umowy w całości lub części, Zamawiający z chwilą podpisania umowy z osobą
trzecią przelewa na nią wszystkie uprawnienia, jakie posiada z niniejszej umowy wobec
Wykonawcy, a w szczególności dotyczące rękojmi, gwarancji, kar umownych, zabezpieczenia
naleŜytego wykonania umowy, odszkodowań itp.
2. Zamawiający i osoba trzecia w umowie, o której mowa w ust. 1 mogą zmieniać zakres przelanych
praw.
3. Wykonawca mogący występować wobec Zamawiającego jako wierzyciel, wyraŜa zgodę na
przelew praw, o których mowa w niniejszym paragrafie.
§ 15
1. Strony Umowy ustalają zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście lub
za pomocą podwykonawców.
2. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami w
zakresie określonym w ofercie.
3. Wykonawca nie moŜe podpisać umowy z podwykonawcami bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
4. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawiciela lub pracowników.
5. Podwykonawca nie moŜe zawierać umowy z dalszymi podwykonawcami bez zgody
Wykonawcy i Zamawiającego.
6. Z zastrzeŜeniem art. 647' § 5 KC – Zamawiający nie jest związany stosunkami
zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale moŜe skorzystać ze wszelkich praw nabytych w
stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny
w stosunku do Zamawiającego za zlecone do pod wykonania części robót.
7. Pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców pracujący na terenie budowy zaopatrzeni
będą w identyfikatory odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszych
podwykonawców
§ 16
1. Wykonawca obowiązany jest przedłoŜyć Zamawiającemu projekt kaŜdej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a takŜe projekt jej zmiany oraz
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian.
2. Przedstawienie projektu kaŜdej umowy o której mowa w ust. 1 nastąpi równocześnie ze
zgłoszeniem podwykonawstwa. Przedstawienie projektu zmian tej umowy nastąpi równocześnie ze
zgłoszeniem zmian do tejŜe umowy.
3. Zgłoszenie o którym mowa w ust. 2 winno zawierać w szczególności:
a) wskazanie podwykonawcy,
b) część dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy,
c) szczegółowe wyliczenie wartości robót,
d) wykazanie spełniania przez podwykonawcę warunków udziału w realizacji zamówienia
publicznego zawartych w SIWZ i w umowie z Wykonawcą.
4. Przedstawienie kopii zawartej umowy o której mowa w ust. 1 i jej zmian nastąpi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
5. Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeŜenia do projektu umowy o której mowy w ust. 1 lub projektu
jej zmian bez zbędnej zwłoki nie później jednak niŜ w terminie 14 dni od dnia przedstawienia
Zamawiającemu.
6.Zamawiający zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o której mowy w ust. 1 lub jej zmian bez zbędnej
zwłoki nie później jednak niŜ terminie 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu.
7.Przed wyraŜeniem zgody lub upływem terminu przewidzianego do jej wyraŜenia przez
Zamawiającego zgodnie z ust. 5 i 6 podwykonawca nie moŜe rozpocząć jakichkolwiek robót na
terenie budowy.

§ 17
1. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do
przedłoŜenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z dołączoną zgodą wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
3. Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje się postanowienia
zawarte w § 16 ust. 2 –7 niniejszej umowy.
4. Postanowienia ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje się do zmian umów o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami.
§ 18
1. Wykonawca obowiązany jest przedłoŜyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia
poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zwartych umów o podwykonawstwo, których
przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian.
§ 19
1. Zamawiający warunkuje zapłatę naleŜnego wynagrodzenia Wykonawcy przedstawieniem przez
niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o których mowa w § 16 i 17 niniejszej umowy, biorących udział w realizacji
odebranych robót budowlanych.
2. Przez dowód zapłaty naleŜy rozumieć dokumenty potwierdzające otrzymanie przez podwykonawcę
i/lub dalszych podwykonawców naleŜnego wynagrodzenia.
3. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa
w ustępie poprzedzającym, Zamawiający wstrzymuje wypłatę naleŜnego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów
zapłaty.
4. Wykonawca jako wierzyciel wyraŜa nieodwołalną zgodę by Zamawiający przelał wynagrodzenie w
wysokości naleŜnej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na konto podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.
5. W razie sporu pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą co do ich
roszczeń wobec wykonawcy i braku zgody co do podziału naleŜnego wynagrodzenia z kaŜdej faktury,
Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4 nin. Paragrafu, do czasu
uzyskania porozumienia (zgody) albo rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.
§ 20
1. Wykonawcy przystępujący do niniejszej umowy na podstawie umowy zawiązanej w celu
jej realizacji ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, niezaleŜnie od
treści umów, które zawarli między sobą.
2. Zamawiający kieruje wszystkie pisma i oświadczenia jakie wynikają z realizacji umowy do
jednego z Wykonawców, ze skutkiem prawnym wobec drugiego.
3. Wykonawcy, na piśmie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy wobec
Zamawiającego.
4. Wykonawcy są upowaŜnieni do ustalenia między sobą zakresu wykonanych przez nich
robót, chyba Ŝe co innego wynika z odrębnych ustaleń.
5. O ustaleniach dokonanych w myśl ust. 3, 4 Wykonawcy są zobowiązani powiadomić na
piśmie Zamawiającego
6. Umowa o wspólne wykonanie zamówienia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy
(jeśli występuje).
§ 21
1. Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w umowie, za kaŜdy dzień zwłoki:
• w wykonaniu przedmiotu umowy,
• w oddaniu przedmiotu umowy,
• w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze,
• w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji,
• z tytułu przerwy w realizacji robót trwającej dłuŜej niŜ 5 dni, spowodowanej przez Wykonawcę z

przyczyn od niego zaleŜnych,
b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto,
ustalonego w umowie za kaŜdy dzień zwłoki:
• w przekazaniu terenu robót budowlanych,
• w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za
odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy.
4. Wykonawca naliczy Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za
odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego. Kary te nie dotyczą przypadków
określonych w § 22 ust. 1 lit. a.
5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyŜszającego wysokość
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody (z wyjątkiem przypadków
określonych w § 22 ust. 1 lit. a).
6. Za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobie trzeciej przez Wykonawcę z innych tytułów,
Wykonawca odpowiada wg zasad określonych w Kodeksie Cywilnym.
7. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pienięŜnych strony zobowiązują się do zapłaty
ustawowych odsetek.
8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia naleŜnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokości 3 % kwoty brutto niniejszej Umowy;
b) nieprzedłoŜenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 100 zł za kaŜdy stwierdzony
przypadek;
c) nieprzedłoŜenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokości 50 zł za kaŜdy dzień zwłoki,
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości

100 zł za kaŜdy stwierdzony przypadek.
9. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie naleŜnych kar umownych z wynagrodzenia umownego.
10. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej i
odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 22
Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w
interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od
umowy w tym wypadku moŜe nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych
okolicznościach.
b) w razie rozwiązania firmy Wykonawcy
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy
d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiającego złoŜonego na piśmie.
e) Wykonawca przerwał realizację robót z własnej winy i przerwa ta trwa dłuŜej niŜ 14 dni,
f) Wykonawca nie wyrazi zgody na udostępnienie terenu robót według § 5 ust. 3.
2. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w przypadku:
a) 2-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,
b) dokonywania bezpośrednich zapłat wykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sumę
większą niŜ 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego,
c) nie wykazania przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu przez
wykonawcę lub dalszego podwykonawcę w sytuacji zmiany lub rezygnacji z
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeŜeli Zamawiający
zawiadomi Wykonawcę, iŜ wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności i zawierać
uzasadnienie.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŜają następujące

obowiązki szczegółowe:
a) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym - na koszt tej
strony z przyczyny której nastąpiło odstąpienie,
c) Wykonawca zgłosi termin do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz
robót zabezpieczających, jeŜeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca
nie odpowiada,
d) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 5 dni, usunie z terenu remontu urządzenie
zaplecza przez niego dostarczonego lub wzniesionego,
e) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy:
- odbierze robotę oraz zapłaci wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
- przejmuje od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy.
§ 23
1. Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie pod
rygorem niewaŜności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaŜności zmiana postanowień zawartej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeŜeli przy ich
uwzględnieniu naleŜałoby zmienić treść oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
§ 24
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
2. Adresami do korespondencji są adresy wskazane we wstępie umowy. Doręczenia dokonane na te
adresy, w tym doręczenia per aviso, uznaje się za skuteczne równieŜ w przypadku zmiany adresu w
trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu, chyba Ŝe druga strona zawiadomiła uprzednio na
pismie listem poleconym nadawcę o zmianie adresu.
§ 25
Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla kaŜdej ze stron.
Wykaz załączników do umowy:
Załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa – projekt uproszczony.
Załącznik nr 2 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy.
Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy.
Załącznik nr 5 – Umowa o wspólne wykonanie zamówienia
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