Sprawa 01/ZA/2010

Załącznik Nr 2 do SIWZ
WZÓR UMOWY
UMOWA Nr ........ / 2010r.

Zawarta w dniu ............................ pomiędzy Lubuskim Teatrem im. Leona Kruczkowskiego z
siedzibą przy Al. Niepodległości 3/5 w Zielonej Górze - zwanym dalej w treści umowy
Zamawiającym, reprezentowanym przez :
p. Roberta Czechowskiego – Dyrektora Teatru
NIP ……………………………………………..
a
...................
z siedzibą w ............... przy ul. .....................
NIP: ________ - ________ - _________
reprezentowane przez :
p. .................
p. ......................
i nazywać się będzie w treści umowy Wykonawcą.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo
zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej
treści :
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujące:
Budowę windy technicznej w ramach modernizacji Lubuskiego Teatru w Zielonej
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określony został w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia ( SIWZ ), dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robót ( STWiOR ), ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej
umowy.
3. Zakres rzeczowy robót budowlanych :
Przedmiotem zamówienia jest budowa windy technicznej przyległej do elewacji południowej
budynku Lubuskiego teatru. Szczegółowy zakres zawarty jest w SIWZ wraz z załącznikami.
4. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczna wykonania i odbioru robót ( STWiOR ) oraz wytycznymi określonymi w niniejszej
SIWZ, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.
§2

1. Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego kompletu dokumentacji projektowej
wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi procesu budowlanego
do ................. 2010 roku.
2. Termin wprowadzenia Wykonawcy przez Zamawiającego na plac budowy ustala się na
dzień .................... 2010 roku.
3. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 15.06.2010r.
4. Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia będzie
odebrany bez usterek i spełniał będzie warunki jego przeznaczenia.

§3
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Wykonawca zobowiązuje się do:
1)wykonać roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczna
wykonania i odbioru robót ( STWiOR ) oraz wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ, z
obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.
2)użycia materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i
jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej.
3)wskazania na piśmie przed rozpoczęciem robót osób funkcyjnych budowy,
4)przejęcia placu budowy, jego zagospodarowania oraz właściwego oznaczenia
i
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu i
porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy na koszt
własny,
5)urządzenia placu budowy we własnym zakresie i na własny koszt,
6)zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń p.poż.
na terenie budowy oraz ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności materialnej,
7)zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami i ponoszenia
skutków finansowych z tego tytułu,
8)ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy pozostające
w związku przyczynowym lub spowodowane robotami prowadzonymi przez Wykonawcę,
9)ubezpieczenia budowy z tytułu odpowiedzialności za wypadki i szkody wyrządzone przy
realizacji prac, w tym ubezpieczenia własnych pracowników, pracowników Zamawiającego i
osób postronnych,
10)utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz
usuwania niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów na
koszt własny,
11)wykonania na koszt własny prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub
konieczność zapobieżenia awarii,
12)bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych
wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót,
13)odtworzenia na własny koszt ewentualnych zniszczeń,
14)usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie
trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin
technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia,
15)nanoszenia na bieżąco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z
Zamawiającym,
16)wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty, w tym
dokumentację powykonawczą,
17)likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż na
dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego,
18)przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym przez Wykonawcę Zamawiającemu
przedmiotu umowy w dniu ostatecznego odbioru.
Wykonanie przedmiotu umowy będzie się uważać za zakończone – odbiór ostateczny, jeżeli
roboty zostaną odebrane bez usterek.
§4
1. Zamawiający zobowiązany jest do :
a. dostarczenia wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej i STWiOR,
b. zgłoszenia osób pełniących obowiązki inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz
rozpoczęcia budowy do właściwego organu Nadzoru Budowlanego w terminie
określonym przepisami,
c. przekazania Wykonawcy terenu budowy,
d. udzielania Wykonawcy bieżących informacji dotyczących obiektu,
e. stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie , w jakim będzie wymagała realizacja
przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy należało będzie określenie tych sfer,
kiedy takie współdziałanie będzie konieczne,
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f.

zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego w wymiarze i zakresie
zapewniającym prawidłową realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
g. odebranie wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową,
h. zapłaty umówionego wynagrodzenia.
2. W przypadku wystąpienia przeszkód związanych z realizacją przedmiotu umowy
wynikających z dokumentacji projektowej Zamawiający jest zobowiązany w terminie 5
dni od daty wpisu do Dokumentacji budowy zająć pisemne stanowisko w
przedmiotowej sprawie. Opóźnienie w wyjaśnieniu, o którym mowa w zdaniu
poprzednim może skutkować wydłużeniem końcowego terminu wykonania przedmiotu
umowy o okres nie dłuższy niż okres równy okresowi opóźnienia.
§5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w formie

2.

3.
4.
5.
6.

7.

kosztorysowo - ryczałtowej wynoszące: ……………............. złotych netto
(słownie: ......................... netto ), podatek VAT = .................. złotych
(słownie: .............................), łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ........... złotych
( słownie : .............. złotych brutto ).
Postawą ustalenia wynagrodzenia ( ceny brutto oferty ) będzie kosztorys ofertowy opracowany
przez wykonawcę metodą szczegółową na podstawie przedmiarów robót, wytycznych i
zaleceń określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wniosków
wynikłych po dokonanej wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót budowlanych.
Podstawą do rozliczeń za faktycznie wykonane roboty będą zryczałtowane ceny jednostkowe i
czynniki produkcji wraz z materiałami, z zastrzeżeniem pkt. 10 niniejszego rozdziału oraz
sprawdzone i zapisane w Książce Obmiarów wielkości faktycznie wykonanych robót.
Nie ujęcie w kosztorysie ofertowym jakiejkolwiek pozycji, która występowała w przedmiarze
robót, uznane zostanie przez Zamawiającego, że zakres tej pozycji został ujęty w innej pozycji
kosztorysowej i za jej wykonanie Zamawiający dodatkowo nie zapłaci.
Rozliczenie robót nastąpi po odbiorze ostatecznym bez usterek.
Wartość wykonanych w tym okresie robót będzie obliczana następująco :
a) podstawą obliczenia wykonanych robót będą zryczałtowane ceny jednostkowe określone
w kosztorysie ofertowym wykonawcy, a ilości wykonanych robót z książki obmiaru,
b) Zmiana ustalonego w pkt. 1 wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość
faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze
robót – w takim przypadku wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie zwiększone lub
zmniejszone przy zachowaniu zryczałtowanych cen jednostkowych przedstawionych w
kosztorysie ofertowym, zgodnie z faktycznym wykonaniem robót,
c) W przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót i których nie
można rozliczyć zgodnie z pkt. 6 lit. a, a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia,
roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez wykonawcę, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i zamawiającego. Kosztorysy te opracowane
będą w oparciu o następujące założenia :
• ceny czynników produkcji ( rbg, M, S, Ko, Z ), jako zryczałtowane, zostaną przyjęte
z kosztorysów ofertowych złożonych przez wykonawcę,
• w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
pkt. 1, brakujące ceny czynników produkcji zostana przyjęte z zeszytów
SEKOCENBUD ( jako średnie ) za okres ich wbudowania,
• podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach
ofertowych, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR-ów lub KNNR-ów
lub w wyniku analizy indywidualnej wykonawcy zatwierdzonej przez
Zamawiającego.
W przypadku, gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne jest
wykonanie robót dodatkowych, którymi będą roboty nieprzewidziane w pkt. 6 lit. c, a
koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, rozpoczęcie wykonywania tych robót może
nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności zatwierdzonego przez inspektora
nadzoru i Zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności wykonania, wykonawca
nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.
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8. Zapłata za częściowo wykonane roboty będzie następowała po zatwierdzeniu faktury i jej
zakresu rzeczowego przez Inspektora Nadzoru.
9. Rozliczenie i zapłata faktury końcowej nastąpi w terminie do 30 dni licząc od dnia złożenia u
Zamawiającego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury. odbioru końcowego przez pracownika
merytorycznego Zamawiającego.
10. Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia będzie odebrany
bez usterek i spełniał będzie warunki jego przeznaczenia.
11. Należności za wykonane roboty będą regulowane z konta Zamawiającego w formie przelewu
na rachunek Wykonawcy :
Bank : ...............................................................................................
Nr rachunku : ..................................................................................
§6
1. Zamiana materiałów przewidzianych do wykonania robót będących przedmiotem
niniejszej umowy w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji
technicznej będzie możliwa pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Zamawiający w kwestii zmiany materiałów jest zobowiązany zająć stanowisko w
przeciągu 4 dni od dnia otrzymania zapytania Wykonawcy.
3. Wszystkie podstawowe materiały budowlane muszą posiadać aktualne certyfikaty,
świadectwa jakości, atesty itp. które należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej.
§7
Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego z tygodniowym
wyprzedzeniem, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem:
a. okoliczności, których nie można było przewidzieć,
b. przyczyn zależnych od Zamawiającego,
c. siły wyższej
Termin realizacji przedmiotu umowy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody.
§ 8
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi, poza następującymi robotami,
które wykona za pomocą podwykonawcy:
1) ...........................................
2) ...........................................
2. Zawarcie umowy przez Wykonawcę na wykonanie robót wymienionych w SIWZ z
podwykonawcą nastąpić może tylko i wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w
art.6471 KC w trybie niżej określonym :
1)zawarcie umowy pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą wymaga formy pisemnej,
2)Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 1 egzemplarz projektu umowy z
podwykonawcą.
Projekt umowy wymaga akceptacji zamawiającego. Treść projektu umowy z podwykonawcą
(co do rodzaju robót, terminów, warunków płatności i innych postanowień) powinna być
zgodna z zapisami w tym względzie określonymi w umowie z zamawiającym;
3)Zaakceptowany przez Zamawiającego projekt umowy stanowi dla Wykonawcy podstawę jej
zawarcia z podwykonawcą.
4)Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia umowy lub jej projektu nie zgłosi na
piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Zamawiający
może uzależnić wyrażenie zgody na zawarcie umowy
z podwykonawcą od dokonania
odpowiednich zmian w umowie Wykonawcy
z Podwykonawcą oraz w niniejszej
umowie.
3. Podwykonawca oświadczy, że roboty budowlane są wykonywane przy
zastosowaniu materiałów ( urządzeń itp.), do których podwykonawca posiada prawo
własności, i że prawo to nie jest obciążone prawami osób trzecich, oraz że nie toczy się
w związku z tym żadne postępowanie sądowe lub egzekucyjne.
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§9
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za szkody związane z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy będą kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
A. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu prac, o których mowa w §1 niniejszej umowy
lub usunięciu wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 po
upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego,
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości
20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5.
B. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu terenu budowy lub dokumentacji projektowej karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5,
b) za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu lub wykonaniu przedmiotu
umowy, spowodowane przyczynami zawinionymi przez
Zamawiającego – karę umowną w wysokości 0,1.% wynagrodzenia
brutto określonego w § 5.
c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych
przez Zamawiającego – karę umowną w wysokości 10 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 5.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w
przypadku gdy poniesiona szkoda przewyższa zapłaconą karę umowną.
§ 10
1. Zamawiający wskazuje następujące osoby procesu inwestycyjnego na budowie, które
będą powołane pisemnie i wpisane do Dokumentacji Budowy:

-

Pan ...............................................................
inspektor nadzoru – Pan .......................... posiadający uprawnienia budowlane
nr ................
Inspektorzy nadzoru co najmniej 2 razy w tygodniu mają obowiązek wizytowania budowy.
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest:
Kierownik
budowy
Pan..........................................
posiadający
uprawnienia
budowlane ....................... powołany pisemnie i wpisany do Dokumentacji Budowy lub
innego dokumentu budowy.
3. Przedstawiciel Wykonawcy na budowie będzie zgłaszał pisemnie wpisem do Dokumentacji
Budowy gotowość robót do odbioru.
4. W przypadku konieczności dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających
zakryciu, Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wykonaniu tych robót w celu
dokonania odbioru częściowego w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich
zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedłoży Inspektorowi Nadzoru niezbędne do
dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczęciem odbioru robót. Z odbioru
częściowego robót sporządzany będzie protokół.
5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót – w ciągu 10 dni od daty
zawiadomienia go o gotowości do odbioru przez wykonawcę potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru.
6. Powiadomienie wykonawcy o przystąpieniu do odbioru nastąpi na co najmniej 4 dni robocze
przed dniem odbioru.
7. Przed odbiorem końcowym, Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu
dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczególności zaświadczenia właściwych jednostek i organów, dokumentację
powykonawczą oraz niezbędne świadectwa kontroli jakości materiałów, będących
przedmiotem odbioru
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8. Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone wady lub usterki to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
a. jeżeli usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin
usunięcia usterek.
b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia , Zamawiający może zażądać wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
9. Ponadto Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a. jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do
czasu ich usunięcia,
b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby nadmiernych
kosztów, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady są
nieistotne i umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
10.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając
jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych
poprzednio wadliwych robót.
11.Do dokonania odbioru końcowego Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego
przedmiotu umowy, która sporządzi protokół odbioru końcowego (dalej: protokół
odbioru), który powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, a w
szczególności:
c. oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,
d. datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,
e. oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą
w tej czynności,
f. wykaz dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów
przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę,
g. wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót podlegających odbiorowi, a w
szczególności zgodności ich wykonania z umową i dokumentacją
wykonawczą,
h. wykaz ujawnionych wad lub usterek,
i. decyzję Zamawiającego co do terminu usunięcia ujawnionych usterek,
j. oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy oraz innych osób uczestniczących w
odbiorze,
k. podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących
w odbiorze.
§ 11
Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca sporządzi zestawienie końcowe wykonanych prac i
zestawienie faktur wystawionych w trakcie realizacji inwestycji.
§ 12
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane.
Termin gwarancji wynosi 3 lata i liczy się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty budowlane.
Termin rękojmi wynosi 3 lata i liczy się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu
umowy.
3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający
poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady
lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi) w terminie 14 dni od otrzymania
zgłoszenia.
4. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może
naliczyć karę umowną zgodnie z § 10 niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad
osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
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§ 13
1. Wykonawca zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w dniu jej zawarcia w wysokości stanowiącej 5 % całkowitej ceny
ofertowej tj................. zł w formie ......................
2. Strony postanawiają, że 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30
dni po odbiorze końcowym robót, natomiast 30 % należnego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy co stanowi kwotę ............. zł pozostanie w dyspozycji Zamawiającego,
jako zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót i zostanie zwrócone w
ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji.
3. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie jego
utrzymywania.
§14
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy
postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby
zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność
wprowadzenia takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w
trakcie zawierania umowy, albo zmiana będzie dla Zamawiającego korzystna.
§ 15
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy :
1. w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Odstąpienie od
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach,
2. gdy Wykonawca nie rozpoczął realizację robót w terminie określonym w § 2 bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego
złożonego na piśmie,
3. Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż
1
miesiąc.
4. gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów Inspektora Nadzoru,
5. Wykonawca wykonuje roboty w sposób niezgodny z umową i pomimo wezwania nie
nastąpiła poprawa ich wykonania.
W przypadku określonym w pkt. 1 lit. 2 – 5, odstąpienie nastąpi z winy leżącej po stronie
Wykonawcy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania terminów
wypowiedzenia jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub
odmawia podpisania protokołu odbioru,
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień
odstąpienia od umowy,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,
3) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które
nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych
niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które
Wykonawca nie odpowiada,
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5) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.
§ 16
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Strony poddają spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego
właściwego dla Zamawiającego.
3.
§ 17
Umowę niniejszą sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej
ze Stron.
§ 18
Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:
1. dokumentacja projektowa
2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
3. specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
4. oferta Wykonawcy,
5. harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania i rozliczania robot,
6. Plan bioz opracowany na potrzeby wykonania robót budowlanych.
Zamawiający

Wykonawca

