Załącznik nr 2

Umowa o roboty budowlane
zawarta w dniu ………………… 2019 r. w Starogardzie Gdańskim,
pomiędzy:
Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. dra
Józefa Balewskiego 1, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000347804, posiadającą NIP
5922222674, REGON 220926678, kapitał zakładowy 9 734 000,00 zł,
reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Adama Magiełkę,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………….….…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”,
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania
ofertowego oraz dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej (znak sprawy: FSZ.235.7.2019),
o następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania zamówienia w postaci
modernizacji pomieszczeń obejmującej Zakład Diagnostyki Bakteriologicznej na potrzeby
medycznego laboratorium diagnostycznego wraz z pracownią diagnostyki
mikrobiologicznej.
2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie robót budowlanych, w tym prac
przygotowawczych, organizacyjnych, zabezpieczających i porządkowych na terenie
budowy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym
wraz z załącznikami,
3. Roboty budowlane mają być wykonane zgodnie z:
1) opisem przedmiotu zamówienia oraz dokumentacją stanowiącą załączniki do
zapytania ofertowego Zamawiającego,
2) ofertą Wykonawcy.
4. Dokumenty, o których mowa w ustępie poprzedzającym, stanowią integralną część
niniejszej umowy.
5. Postanowienia umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.
Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą
kolejnością:
1) niniejsza umowa,
2) zapytanie ofertowe Zamawiającego,
3) oferta Wykonawcy.
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6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane w zapytaniu ofertowym roboty
budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, w tym także roboty budowlane,
które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji
przedmiotu umowy.
7. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt
i doświadczenie do wykonania zadań będących przedmiotem umowy.
8. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się
ze wszystkimi
dokumentami
dotyczącymi
zamówienia
oraz
konkretnymi
uwarunkowaniami panującymi w miejscu realizacji robót, które są niezbędne
do wykonania przez niego całości przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
9. Materiały i urządzenia potrzebne do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca.
Zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać wymogi dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie określone w Prawie budowlanym. Koszty tych materiałów
i urządzeń zawarte są w kwocie wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 7 ust. 1.
§2
1. Oferta Wykonawcy jest dokumentem zobowiązującym Wykonawcę do dotrzymania
terminów realizacji od momentu przekazania placu budowy.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 10 września 2019 roku.
3. Najpóźniej do dnia, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca jest zobowiązany:
1) zakończyć całość robót budowlanych składających się na przedmiot umowy wraz z
usunięciem ewentualnych usterek zgłoszonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
w trakcie wykonywania robót oraz po pisemnym zgłoszeniu Zamawiającemu
zakończenia realizacji przedmiotu umowy,
2) dokonać całkowitego uprzątnięcia terenu, na którym wykonywane były roboty wraz
z wywiezieniem resztek materiałów.
4. Najpóźniej do dnia 3 września 2019 roku Wykonawca jest zobowiązany:
1) przeprowadzić wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o
nich uprzednio Zamawiającego w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli
Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach,
2) złożyć Zamawiającemu pisemne zgłoszenie zakończenia realizacji przedmiotu umowy
i gotowość do jego odbioru, a wraz z nim:
a) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych wpisane do
dziennika budowy, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
b) komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy, a w szczególności: protokoły odbiorów technicznych,
świadectwa kontroli jakości, certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne, deklaracje
zgodności zastosowanych materiałów oraz dokumentację powykonawczą, w tym
także pomiary zakresu wykonanych prac i protokoły pomiarów prawidłowości
działania instalacji.
5. Zamawiający powinien być niezwłocznie, pisemnie poinformowany o przeszkodach
mogących mieć wpływ na opóźnienie terminu wykonania przedmiotu umowy. Informacja
taka nie powoduje jednak przesunięcia terminu zakończenia robót.
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§3
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) wykonanie przedmiotu umowy:
a) zgodnie z aktualnymi polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej,
b) z uwzględnieniem charakteru obiektu (szpital) oraz nieprzerwanego, całodobowego
jego funkcjonowania (praca w czynnym obiekcie) i związanym z tym przebywaniem
tam osób (personelu Zamawiającego i pacjentów), skutkiem czego czas
wykonywania robót jest ograniczony dobowo – prace mogą być wykonywane od
7.00 do 19.00,
c) z ograniczeniem, że roboty budowlane muszą postępować według ustalonego planu –
zgodnie z harmonogramem wykonania robót,
d) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zasadami bhp i
przepisami przeciwpożarowymi,
e) zgodnie z wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,
f) z najwyższą starannością,
g) w ustalonym terminie;
2) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie zasad bhp i przepisów przeciwpożarowych
oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież;
3) dostarczenie Zamawiającemu w terminie 2 dni od daty zawarcia niniejszej umowy
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
4) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzór
nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie działań
podwykonawców, jeżeli prace odbywają się z ich pomocą;
5) zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych
prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników i podwykonawców;
Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego;
6) niepodawanie do wiadomości osób trzecich informacji o sposobie lub przebiegu prac
albo innych kwestiach związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz dokumentacji
związanej z niniejszą umową, bez wiedzy i pisemnej zgody Zamawiającego;
7) posiadanie przez cały okres realizacji zamówienia ważnej umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia w związku z pełną odpowiedzialnością Wykonawcy za
wszelkie szkody wyrządzone w związku z realizacją przedmiotu umowy, a w
szczególności za:
a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób
trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,
b) szkody wynikające z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia oraz z innych
zdarzeń w odniesieniu do obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia związanego
z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy;
Wykonawca jest zobowiązany, bez wezwania, przedstawić Zamawiającemu dowód
istnienia ważnej umowy ubezpieczenia;
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8) utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez:
a) ochronę mienia,
b) oznakowanie terenu budowy,
c) nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,
d) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego,
e) usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy,
f) wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót, w szczególności przed
rozprzestrzenianiem się kurzu i zanieczyszczeń;
9) wykonanie i bieżące utrzymywanie dróg wewnętrznych dla potrzeb budowy oraz dróg
zewnętrznych wokół terenu budowy, a także ogrodzenia, chodników, doprowadzenia
wody, energii elektrycznej, łączności itp. do placu budowy;
10) pokrywanie wszystkich kosztów i opłat, koniecznych do wykonania przedmiotu
umowy, w szczególności za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie oraz z tytułu
korzystania z linii telefonicznej, zajęcia chodników oraz jezdni itp.;
11) wykonanie, bez zbędnej zwłoki, robót nieobjętych umową, jeżeli są one niezbędne
ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią,
12) każdorazowe zawiadamianie inspektora nadzoru inwestorskiego, z co najmniej
czterodniowym wyprzedzeniem, o terminie wykonania robót zanikających lub
ulegających zakryciu pod rygorem dokonania odkrycia i ponownego wykonania tych
robót na koszt własny.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie
szkody spowodowane w związku z prowadzonymi robotami. Za działania i zaniechania
osób zatrudnionych i podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne działania
i zaniechania.
§4
1. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy,
a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian.
Z dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien jednoznacznie
wynikać w szczególności: zakres powierzanych robót budowlanych, termin ich realizacji,
kwota wynagrodzenia oraz termin płatności. Do dokumentów, o których mowa w zdaniu
pierwszym, należy dołączyć część dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych
w umowie.
2. Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany, a także sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian, w terminie
14 dni od daty przedłożenia stosownego dokumentu. Zastrzeżenia i sprzeciw, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym, wymagają formy pisemnej.
3. Zawarcie przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą robót budowlanych
musi być każdorazowo poprzedzone akceptacją Zamawiającego przed jej zawarciem
analogicznie do zasad opisanych w ustępach poprzedzających, przy czym podwykonawca

4

4.

5.

6.

7.

lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dodatkowo dołączyć zgodę Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
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.
Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są
dostawy lub usługi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy wynikającej z
§ 7 ust. 1. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy umów
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy
niż określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary
umownej.
§5

1. Zamawiający wymaga dysponowania przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia
osobą wskazaną w zapytaniu ofertowym.
2. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę
wymogu dysponowania osobą, o której mowa w ust. 1, traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę tego warunku.
§6
1. Gotowością do odbioru jest przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu w pełni
ukończonego przedmiotu umowy, niezawierającego jakichkolwiek wad, wraz z niezbędną
dokumentacją, w szczególności zgodnie z § 2 ust. 4.
2. Odbiór następuje na podstawie protokołu odbioru końcowego, który podpisują
upoważnieni przez strony przedstawiciele, o których mowa w § 14. Ze strony
Zamawiającego udział przedstawiciela, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1, jest
obligatoryjny.
3. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia
gotowości do odbioru.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego
przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu
wystąpienia istotnych wad, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i
sprawdzeń, Zamawiający odmawia przyjęcia przedmiotu odbioru. Z czynności tej
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sporządza się protokół, w którym stwierdza się rodzaj oraz zakres robót wymagających
dokończenia, naprawienia lub prób i sprawdzeń do przeprowadzenia. Odmowa podpisania
protokołu przez Wykonawcę nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez
Zamawiającego i nie wstrzymuje obowiązków Wykonawcy, o których mowa w ust. 6.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone nieistotne wady (usterki) przedmiotu
umowy, Zamawiający może:
1) przyjąć przedmiot odbioru, obniżając wynagrodzenie w takiej proporcji
do wynagrodzenia wynikającego z umowy, w jakiej wartość przedmiotu odbioru z wadą
pozostaje do wartości przedmiotu odbioru bez wady,
2) odmówić przyjęcia przedmiotu odbioru do czasu usunięcia wad.
Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się
do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń niezwłocznie,
nie później niż do dnia, o którym mowa w § 2 ust. 2.
Po wykonaniu robót, usunięciu wad lub przeprowadzeniu prób i sprawdzeń Wykonawca
ponownie zgłasza gotowość do odbioru przedmiotu umowy. Postanowienia ust. 2-6 stosuje
się.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do wykonania robót lub przeprowadzenia
prób i sprawdzeń, usunięcia wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający,
poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, może
powierzyć te czynności podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastępcze).
§7

1. Strony ustalają, iż za wykonane zgodnie z umową zamówienie Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto: ………………………… zł.
2. Wynagrodzenie jest płatne w terminie 30 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu
faktury, co może nastąpić po dokonanym odbiorze końcowym.
3. Płatność wynagrodzenia nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę, przelewem
na rachunek bankowy wskazany w treści faktury. Podstawą wystawienia faktury jest
protokół odbioru końcowego. W przypadku przedłożenia nieprawidłowo wystawionej
faktury, Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia.
4. Wynagrodzenie opisane powyżej stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, które
stanie się należne za zrealizowanie całości zamówienia oraz należyte wykonanie
zobowiązań Wykonawcy i wywiązanie się z obowiązków zgodnie z niniejszą umową.
Wynagrodzenie to zawiera wszystkie koszty wynikające z realizacji zobowiązań
Wykonawcy, a także podatek od towarów i usług, za którego prawidłowe obliczenie
i zapłatę odpowiada Wykonawca.
5. Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z tytułu wzrostu cen, zmiany lub
wprowadzenia nowych podatków, itp. Wykonawca niniejszym zrzeka się w sposób
wyraźny wszelkich praw, w tym do wnoszenia roszczeń związanych lub wynikających ze
wzrostu cen materiałów, dóbr, energii, paliw, kosztów robocizny lub innych kosztów
związanych z wykonaniem robót.
6. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, Wykonawca jest
obowiązany przedłożyć dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty na rzecz
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podwykonawców i dalszych podwykonawców. W przypadku nieprzedłożenia
dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może wstrzymać
zapłatę wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu przedłożenia tych dokumentów lub
dokonać płatności bezpośrednio na rzecz podwykonawców, potrącając te należności
z wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji,
przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak
również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.
8. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.
§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia realizacji przedmiotu
umowy – w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki,
2) za opóźnienie Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub
rękojmi – w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki,
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości
25% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1; Zamawiający zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych,
4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1,
za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz
podwykonawców lub dalszych podwykonawców,
5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1,
za każdy dzień opóźnienia,
6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości
0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy nieprzedłożony
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto
określonego w § 7 ust. 1, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,
8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości
1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1,
9) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy
innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową
– w wysokości 2,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.
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2. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich
tytułów przewidzianych w ust. 1 wynosi 40% wynagrodzenia brutto określonego w § 7
ust. 1.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości
15% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.
4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia stronie wezwania
do zapłaty.
5. Jeżeli kary umowne nie pokrywają szkody, strona może dochodzić odszkodowania
na zasadach ogólnych.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót
lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
§9
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres 48 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy,
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wszystkie dostarczone materiały
i urządzenia oraz wykonane roboty budowlane.
3. Termin gwarancji ustala się na co najmniej 48 miesięcy od daty odbioru przedmiotu
umowy. Ostateczny termin gwarancji określa oferta Wykonawcy.
4. Usunięcie wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi następuje na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad niezwłocznie, nie
później niż w terminie określonym przez Zamawiającego.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady
w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu
na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze).
§ 10
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:
1) gdy rozpoczęcie, realizacja lub ukończenie poszczególnych części lub całości
przedmiotu umowy opóźnia się z winy Wykonawcy albo jeżeli przedmiot umowy jest
wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową,
2) wszczęcia postępowania upadłościowego, naprawczego lub likwidacyjnego w stosunku
do Wykonawcy,
3) wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko Wykonawcy,
4) zaniechania realizacji umowy przez Wykonawcę, a w szczególności przerwania
wykonywania robót,
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5) naruszania przez Wykonawcę zasad prowadzenia robót budowlanych zgodnie
z obowiązującymi przepisami, a w szczególności naruszania przepisów bhp, ppoż.
i warunków technicznych wykonania robót,
6) korzystania z pomocy podwykonawców z naruszeniem zasad, o których mowa w § 4.
2. Odstępując od umowy, Zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
3. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek
natychmiastowego wstrzymania robót i zastosowania się do zarządzeń porządkowych
Zamawiającego.
4. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadkach określonych w przepisach prawa.
Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
§ 11
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy jest dopuszczalna w zakresie:
1) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, technologii wykonania robót lub
rozwiązań technicznych – w razie konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części
robót objętej przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań
technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej,
a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań
groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;
2) zmiany terminu zakończenia robót z następujących przesłanek:
a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z jej postanowieniami;
b) zaistnienia okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
c) wystąpienia konieczności wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu
umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają
realizację przedmiotu umowy.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, nie uprawniają Wykonawcy do żądania zmiany
wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy.
3. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez
Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących
realizacji projektu.
4. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy jest zobowiązana
do pisemnego wskazania drugiej stronie i, w razie potrzeby, udokumentowania zaistnienia
okoliczności, o których mowa w ust. 1.
§ 12
1. Strony zgodnie stwierdzają, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpują
całkowicie zobowiązania Zamawiającego na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonania
przedmiotu umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
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3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądom
właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron, w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
§ 13
1. Przedstawicielami Zamawiającego są:
1) Maciej Manikowski – Dyrektor ds. ekonomicznych,
2) Mirosław Wolski – Kierownik Działu Utrzymania Ruchu,
3) Łukasz Wroński – Inspektor nadzoru inwestorskiego.
2. Przedstawicielem(-ami) Wykonawcy jest/są:
1) ……………………… - Kierownik budowy/robót,
2) …………………………………………….
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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