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UMOWA NR …../IR/13

Zawarta  w dniu  …………………………… 2013 r.  w Kłobucku,  pomiędzy  Powiatem 

Kłobuckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w 

Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 posiadającym NIP: 574-17-83-156, REGON 

151399048 w imieniu którego występują: 

1. Starosta Roman Minkina

2. Wicestarosta Henryk Kiepura

zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

a 

………………………………………………………………………………………………………………. 

wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ……………………………… 

pod numerem ……………………..,  NIP …………………………… zwanym w dalszej części umowy 

Wykonawcą.

§ 1
Przedmiot umowy i dokumenty umowne.

1. Na  podstawie  przetargu  nieograniczonego  …………………………………  Zamawiający 
powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania pn.:
Termomodernizacja z hydroizolacją ścian piwnicznych i  fundamentowych 
w budynkach ZS nr 3 w Kłobucku ul. ks. Skorupki 46 
Szczegółowy zakres rzeczowy zleconych prac i robót, warunki ich realizacji określa 
SIWZ, przedmiary robót a także Kosztorys Ofertowy.

2. Roboty  budowlane  zostaną  wykonane  wg  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
zamówienia wraz z załącznikami. Dokumenty te stanowią integralną część umowy 
i są do niej Załącznikami:

a. Załącznik  Nr  1:  Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót 
Budowlanych wraz z Przedmiarem robót stanowiące załączniki do SIWZ,

b. Załącznik  Nr  2:  Formularz  Oferty  Wykonawcy  wraz  z  kosztorysem 
ofertowym.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  zamówienia  zgodnie  z  ww. 
dokumentami  a  także  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  odpowiednimi  Polskimi 
Normami, aktami prawnymi oraz zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych 
niniejsza umową warunkach.

4. Wymagania określone w choćby jednym z dokumentów wymienionych w ust. 2 są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

§ 2
Obowiązki i prawa Zamawiającego

1. Zamawiający  przekaże  protokolarnie  Wykonawcy  plac  budowy niezwłocznie  po 
podpisaniu umowy.

2. Przekazanie  dokumentów związanych  z  realizacją  umowy nastąpi  do  2 dni  po 
podpisaniu Umowy.

3. W imieniu Zamawiającego działać będzie inspektor nadzoru 
• inż. Marek Kotowicz  
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Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo 
Budowlane.

4. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz 
dotyczących  interpretowania  umowy  odbywać  się  będzie  poprzez  zapisy  w 
dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom 
za pokwitowaniem.

5. Zamawiający będzie organizował narady koordynacyjne z udziałem przedstawicieli 
Wykonawcy, inspektora nadzoru i przedstawiciela Użytkownika w celu omawiania 
bieżących  spraw  dotyczących  wykonywania  i  zaawansowania  robót.  Terminy  i 
częstotliwość  narad koordynacyjnych będzie  ustalał  Zamawiający.  Narady będą 
prowadzone  i  protokołowane  przez  Zamawiającego,  a  kopie  protokołu  będą 
dostarczone wszystkim stronom reprezentowanym na naradzie.

§ 3
Obowiązki i prawa Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą  przejęcia 
placu  budowy.  Wykonawca  winien  chronić  przed  uszkodzeniem  i  kradzieżą 
wykonane przez siebie roboty aż do momentu odbioru.

2. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty z należytą starannością i zgodnie z 
postanowieniami  załączników  do  Umowy.  Wykonawca  zapewni  kompetentne 
kierownictwo,  siłę  roboczą,  materiały,  sprzęt  i  inne  urządzenia  oraz  wszelkie 
przedmioty niezbędne do wykonania oraz usunięcie wad.

3. Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo robót, na czas ich wykonania i na 
taki  długi  okres  po  ich  zakończeniu,  jaki  Zamawiający  uzna  za  konieczny  dla 
właściwego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.

4. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni 
personel  wymieniony  w  załączonym  do  oferty  wykazie,  lub  inny  personel 
zaaprobowany  przez  Zamawiającego.  Zamawiający  zaaprobuje  każde 
proponowane zastąpienie personelu kierowniczego jedynie wtedy, kiedy odnośne 
kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż 
personelu wymienionego w wykazie.

5. Jeżeli  Zamawiający  zwróci  się  do Wykonawcy z żądaniem usunięcia  określonej 
osoby,  która  należy  do  personelu  Wykonawcy  lub  jego  podwykonawcy  oraz 
uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści 
teren  budowy  i  nie  będzie  miała  żadnego  dalszego  wpływu  i  związku  z 
czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

6. Wykonawca  zatrudni  na  placu  budowy  w związku  z  wykonaniem robót  takich 
pracowników technicznych i robotników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe, przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają o 
dobre wykonanie swoich prac.

7. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca powinien prowadzić prace tak 
aby:
1) zapewnić pracownikom instytucji mieszczących się w remontowanym obiekcie 

możliwość bezkolizyjnej pracy,
2) zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i 

prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.
Nie  mogąc  uniknąć  zakłóceń,  Wykonawca  będzie  o  nich  informował 
Zamawiającego i uzyskiwał jego akceptację na roboty. 

8. Wykonawca sporządzi na swój koszt następujące dokumenty:
a) plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
b) instrukcje eksploatacyjne, BHP, przeciwpożarowe.

9. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać następujące 
dokumenty budowy:

a) dziennik budowy,
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b) książkę obmiarów
10.Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji robót, do zapewnienia nadzoru 

instytucji, zgodnie z ich uprawnieniami.
11.Wykonawca zobowiązany jest do ostrzegania Zamawiającego, tak wcześnie jak to 

możliwe, o szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą 
ujemnie  wpłynąć  na  jakość  robót,  wzrost  ceny  umownej  lub  opóźnienie  w 
realizacji  robót.  Zamawiający  ma  prawo  żądać  od  Wykonawcy  oceny  wpływu 
przyszłego  wydarzenia  i  okoliczności  na  cenę  umowną  i  na  datę  zakończenia 
robót.  Szacunkowy  wzrost  ceny  umownej  będzie  określony  i  dostarczony 
bezzwłocznie przez Wykonawcę Zamawiającemu.

12.Wykonawca  opracuje  i  przedstawi  Zamawiającemu  do  akceptacji  propozycje 
dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności 
na realizacje robót, jak też będzie współpracował przy wykonywaniu odnośnych 
poleceń Zamawiającego.

13.Okoliczności, o których mowa ust. 11 i 12 mogą wpłynąć na zmianę treści umowy 
jedynie  na  warunkach  określonych  w  art.  144  ustawy  Prawo  Zamówień 
Publicznych.

14.Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonywać  wszystkie  polecenia  Zamawiającego 
wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.

15.Wykonawca  ma  obowiązek  zapewnienia  Zamawiającemu,  wszystkim  osobom 
upoważnionym przez  niego,  jak  też  innym uczestnikom procesu budowlanego, 
dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową 
będą wykonywane. 

16.Do wydawania poleceń ze strony Zamawiającego (oprócz inspektora nadzoru) ma 
prawo  Naczelnik  Wydziału  Inwestycji  i  Rozwoju  Starostwa  Powiatowego  w 
Kłobucku.

17.Wydawane polecenia przez przedstawicieli Zamawiającego nie mogą powodować 
wzrostu wartości przedmiotu umowy.

§ 4
Podwykonawcy

1. Wykonawca  za  zgodą  Zamawiającego  ma  prawo  zlecić  w  części  realizację 
przedmiotu  umowy  podwykonawcy  bez  naruszania  swych  zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy. Realizacja umowy będzie się odbywać pod jego 
firmą.

2. Realizacja  części  umowy  przez  podwykonawcę  nie  zwalnia  Wykonawcy  z 
odpowiedzialności  ani  obowiązków  wynikających  z  umowy  lub  przepisów 
obowiązującego  prawa.  Wykonawca  odpowiada  za  działania  lub  zaniechania 
podwykonawców jak za działania własne.

3. Wykonawca  jest  zobowiązany  przedstawić  do  akceptacji  podwykonawcę 
przewidzianego  do  uczestniczenia  w  realizacji  niniejszej  umowy  oraz  projekty 
umów z podwykonawcą do akceptacji przez Zamawiającego, co najmniej na 3 dni 
przed rozpoczęciem prac. Projekty umów powinny jednoznacznie wskazywać na 
zakresy robót przewidzianych do realizacji przez podwykonawcę. 

4. W celu uruchomienia bezpośrednich płatności dla Wykonawcy, Zamawiający ma 
prawo  żądać  od  podwykonawcy  pisemnego  potwierdzenia  otrzymania  od 
Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane prace, w ramach zaakceptowanej przez 
Zamawiającego umowy, o której mowa w ust. 3. W przypadku nie doręczenia ww. 
potwierdzenia, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność faktury do wysokości 
kwoty należnej podwykonawcy.
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§ 5
Ubezpieczenia

1. Wykonawca powinien zawrzeć  umowy ubezpieczenia  z  tytułu  strat  i  szkód,  za 
które odpowiada na podstawie niniejszej umowy w okresie realizacji robót:

• ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej 
działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, 
na kwotę nie mniejszą niż wartość zadania.

2. Wykonawca  nie  zostanie  dopuszczony  do  robót,  jeśli  nie  zawrze  wymaganej 
umowy ubezpieczeniowej.

3. Wykonawca w terminie 2 dni przed przekazaniem terenu budowy przedłoży do 
wglądu Zamawiającemu stosowną polisę ubezpieczeniową. Zamawiający do czasu 
przedłożenia  dokumentów  ubezpieczeniowych  nie  przekaże  terenu  budowy,  a 
zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy.

§ 6
Terminy

1. Obie  strony  umowy  zobowiązane  są  do  przestrzegania  wszystkich  terminów 
określonych w dokumentach umownych.

2. Termin wykonania robót objętych umową ustala się następująco:
a. rozpoczęcie  robót  -  zgodnie  z  terminem  określonym  w  protokole 

przekazania placu budowy,
b. zakończenie całości robót – do …………………. 2013 roku

3. Wykonawca na 7 dni przed terminem, o którym mowa w ust. 2 lit. b, zakończy 
roboty,  zgłosi  Zamawiającemu zakończenie  robót  oraz  przekaże  do  weryfikacji 
dokumentację powykonawczą.

4. Za termin zakończenia robót uważa się datę potwierdzenia przez Zamawiającego 
zakończenia robót przez Wykonawcę i gotowość do odbioru.

§ 7
Wynagrodzenie

1. Ustala  się  na  podstawie  Oferty  Wykonawcy  stanowiącej  Załącznik  Nr  2  do 
niniejszej umowy, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w kwocie:
cena brutto: ……………………. zł,
słownie: ………………………………………………………w tym podatek VAT w wysokości 23 %.

2. Ostateczna  wysokość  wynagrodzenia  dla  Wykonawcy  zostanie  określona  po 
wykonaniu robót na podstawie kosztorysu powykonawczego, z zastrzeżeniem, iż 
jego wysokość nie przekroczy kwoty ustalonej w ust. 1.

3. Wynagrodzenie  obejmuje  wszystkie  koszty  niezbędne  do  realizacji  całokształtu 
zadania oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki i inne opłaty związane z 
wykonywaniem robót.

4. Faktura płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w 
terminie do 30 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentów rozliczeniowych 
i zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego.

5. W przypadku wystąpienia zwłoki w odbiorze całego przedmiotu zamówienia lub 
zwłoki  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze,  wartość  faktur  zostanie 
pomniejszona  o  wysokość  kar  umownych,  ustalonych  w  oparciu  o  zapisy 
zamieszczone w § 12 umowy.

6. Wykonawcy przysługuje prawo do dochodzenia odsetek w ustawowej wysokości za 
zwłokę w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
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8. Roboty dodatkowe lub zamienne wykonane bez pisemnej zgody Zamawiającego 
nie zostaną zapłacone. 

9. Strony  postanawiają,  że  Wykonawca  nie  może  przenieść  na  osoby  trzecie 
wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

§ 8
Zmiany i modyfikacje.

1. Zmiany sposobu wykonania umowy mogą być zainicjowane przez Zamawiającego 
w jakimkolwiek  momencie  przed  wystawieniem Protokołu  Odbioru  Końcowego, 
albo przez wydanie polecenia albo wyrażenie życzenia aby Wykonawca przedłożył 
propozycje dokonania zmiany przed jej poleceniem.

2. Wykonawca zrealizuje i będzie ponosił odpowiedzialność za każdą zmianę, chyba 
że Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego, że nie może pozyskać 
materiałów wymaganych do zmiany lub zmniejszy ona bezpieczeństwo pracy lub 
pogorszy  właściwości  robót  lub  będzie  miała  ona  niekorzystny  wpływ  na 
dotrzymanie  odpowiednich  gwarancji.  Na  tej  podstawie  Zamawiający  anuluje, 
potwierdzi lub zmieni swoje polecenie.

3. Wykonawca może w jakimkolwiek momencie przedłożyć Zamawiającemu pisemną 
propozycję, która (w opinii Wykonawcy), jeśli byłaby przyjęta:

a) przyspieszy ukończenie zadania,
b) zmniejszy  Zamawiającemu  koszty  przy  realizacji,  konserwacji  lub 

eksploatacji robót,
c) poprawi Zamawiającemu sprawność lub wartość ukończonych robót,
d) w inny sposób dostarczy Zamawiającemu pożytku

4. Propozycja ta będzie sporządzona na koszt Wykonawcy w formacie i w zakresie 
uzgodnionym z Zamawiającym.

5. Jeżeli  Zamawiający  wyrazi  życzenie  otrzymania  propozycji  przed  poleceniem 
jakiejś  zmiany,  to  Wykonawca  odpowie  na  piśmie  tak  szybko,  jak  to  będzie 
możliwe, albo podając powody dlaczego nie może zastosować się do życzenia albo 
w przypadku możliwości zastosowania zmiany przedłoży:

a) opis proponowanej zmiany i/lub pracy do wykonania,
b) propozycję Wykonawcy dotyczącą zmiany w wynagrodzeniu za przedmiot 

umowy Zamawiający po otrzymaniu takiej propozycji zatwierdzi ją, odrzuci 
lub przedłoży  uwagi  w ciągu 14 dni  od jej  otrzymania.  Wykonawca nie 
będzie  opóźniał  żadnej  pracy  w  oczekiwaniu  na  odpowiedzi.  Każde 
polecenie  dotyczące  realizacji  zmiany,  z  wszelkimi  wymaganiami 
dotyczącymi rejestracji kosztów, będzie wystawione przez Zamawiającego 
dla Wykonawcy, który potwierdzi jego odbiór.

6. Ceny dotyczące wszelkich zmian zleconych przez Zamawiającego powinny zostać 
potwierdzone zgodnie z następującymi zasadami:

a) jeżeli  charakter robót jest podobny i  wykonywane są one na podstawie 
takich samych warunków wycenionych w Kosztorysie Ofertowym, roboty te 
będą wyceniane na podstawie takich stawek i cen jak tamże,

b) jeżeli charakter robót nie jest podobny i nie są one wykonywane w takich 
samych warunkach,  stawki  i  ceny w Kosztorysie  Ofertowym posłużą  za 
podstawę do wyceny w zakresie, w jakim jest to uzasadnione, a gdyby to 
się nie powiodło, rzetelna wycena zostanie dokonana przez Wykonawcę i 
przedstawiona do zatwierdzenia Zamawiającemu,

c) kiedy  zmiana  jest  wymuszona  uchybieniem czy  naruszeniem warunków 
Umowy przez Wykonawcę, koszty dodatkowe związane z takimi zmianami 
ponosi  Wykonawca.  Do  powyższych  ustaleń  i  wycen  strony  mogą 
posiłkować się zeszytami SEKOCENBUD (przyjmując ceny średnie) za okres 
wykonywania zmian. Podstawa do określania nakładów rzeczowych mogą 
być katalogi KNNR-y, KNR-y bądź KSNR-y.
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7. W przypadku gdy zmiany powodują wzrost kosztów inwestycji traktuje się je jako 
roboty dodatkowe.

8. Ewentualne roboty dodatkowe, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 
umowy, nieprzewidziane wcześniej, których wartość nie przekracza 50% wartości 
uprzedniego zamówienia , Wykonawca jest zobowiązany wykonać na dodatkowe 
zamówienie udzielone zgodnie  z art.  67 ust.  1 pkt  5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych  w trybie  zamówienia  z  wolnej  ręki,  przy  zachowaniu  tych samych 
norm,  standardów,  parametrów,  przy  zachowaniu  tych  samych  warunków 
gwarancyjnych,  wg  składników  cenowych  określonych  w  ofercie  stanowiącej 
załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

9. W oparciu o art. 144 ust. 1 Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 
możliwość  wprowadzenia  zmian  postanowień  umowy  zawartej  w  wyniku 
rozstrzygnięcia  postępowania,  gdy  zaistnieje  niemożliwa  do  przewidzenia  w 
momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za 
którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości 
należytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ, a w szczególności:

a) zmiana  terminu  realizacji  przedmiotowego  zamówienia  w  przypadku, 
działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym 
pierwotnie  terminie,  zaistnienia  niesprzyjających  warunków 
atmosferycznych,  uniemożliwiających  wykonanie  prac  budowlanych  lub 
spełnienie  wymogów  technologicznych,  udokumentowanych  w  dzienniku 
budowy, 

b) realizacji  w  drodze  odrębnej  umowy  prac  powiązanych  z  przedmiotem 
niniejszej  umowy,  wymuszającej  konieczność  skoordynowania  prac  i 
uwzględnienia wzajemnych powiązań, prac lub badań konserwatorskich lub 
innych  niezbędnych,  powodujących  konieczność  wstrzymania  robót 
objętych niniejszą umową,

c)  zmiana oznaczenia Wykonawcy, w szczególności nazwy, siedziby i inne np. 
zaistniałe wskutek następstwa prawnego.

§ 9
Kontrola jakości i odbiory.

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań 
dotyczących  stosowania  materiałów,  wyrobów  i  urządzeń  oraz  sposobów 
wykonania robót, wynikających ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych.

2. Odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 7 
dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru 
przez Zamawiającego.

3. Odbiór  końcowy  jest  przeprowadzany  komisyjnie  przy  udziale  upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy.

4. Przed rozpoczęciem odbioru  końcowego Wykonawca dostarczy  Zamawiającemu 
kompletną dokumentację powykonawczą (jeżeli zajdzie taka potrzeba).

5. Odbiór końcowy może nastąpić tylko wtedy, gdy komisja nie stwierdzi żadnych 
wad czy usterek w przedmiocie odbioru.

6. Odbiór  po  okresie  gwarancji  jest  dokonywany  przez  Zamawiającego  oraz 
Wykonawcy w formie protokolarnej i  ma na celu stwierdzenie wykonania przez 
Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji.

§ 10
Gwarancja i Rękojmia.

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy licząc od 
daty odbioru,  a w przypadku stwierdzonych wad podczas odbioru – od daty ich 
usunięcia.
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2. Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  naprawę  gwarancyjną  w  terminie  nie 
dłuższym  niż  30  dni,  licząc  od  chwili  zgłoszenia  o  wadzie.  Za  zgodą 
Zamawiającego, w uzasadnionych przypadkach, termin ten może ulec wydłużeniu.

§ 11
Odstąpienie od umowy.

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu Cywilnego stronom 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach opisanych w niniejszym 
paragrafie.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a. w  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy  -  odstąpienie  od  umowy  w  tym 
wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach,

b. zostanie otworzona likwidacja,  ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy 
Wykonawcy,

c. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d. Wykonawca  nie  rozpoczął  robót  bez  uzasadnionych  przyczyn  lub  nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
e. Wykonawca przerwał realizacje robót i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni,
f. w  przypadku  stwierdzenia,  że  jakość  wykonanych  prac  nie  odpowiada 

normom i warunkom technicznym.
g. w przypadku niezrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą 

umową i załącznikami do niej.
3. Wykonawcy  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  Umowy,  jeżeli  Zamawiający 

odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru.
4. Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
5. W  przypadku  niepodjęcia  przez  Wykonawcę  korespondencji,  zmiany  adresu 

Wykonawcy  i  nie  powiadomienia  o  tym fakcie  Zamawiającego  wszelkie  pisma 
uważa  się  za  doręczone  z  dniem  uzyskania  potwierdzonych  informacji  o 
niemożności ich doręczenia.

6. W wypadku  odstąpienia  od umowy Wykonawcę oraz  Zamawiającego  obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe:

a. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego  sporządzi  szczegółowy  protokół  inwentaryzacji  robót  w 
toku według stanu na dzień odstąpienia,

b. Wykonawca  zabezpieczy  przerwane  roboty  w  zakresie  obustronnie 
uzgodnionym na koszt tej strony z przyczyn, której nastąpiło odstąpienie 
od umowy,

c. Wykonawca  sporządzi  wykaz  tych  materiałów,  które  nie  mogą  być 
wykorzystane  przez  Wykonawcę  do  realizacji  innych  robót  nie  objętych 
niniejszą  umową,  jeżeli  odstąpienie  od  umowy  nastąpiło  z  przyczyn 
niezależnych od niego,

d. Wykonawca  zgłosi  do  dokonania  przez  Zamawiającego  odbioru  robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających,  jeżeli  odstąpienie  od umowy 
nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

e. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 15 dni, usunie z terenu 
budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do:

a. dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za 
roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
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b. odkupienia materiałów zgodnie z wykazem sporządzonym wg ust. 6 ppkt.c,
c. rozliczenia  się  z  Wykonawca  z  tytułu  nierozliczonych  w  inny  sposób 

kosztów  budowy  obiektów  zaplecza,  urządzeń  związanych  z 
zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca 
wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

d. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
8. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części 

umowy będzie następujący:
a. w  przypadku  odstąpienia  od  części  robót  obliczenie  wykonanej  części 

nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez 
Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego,

b. kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:
• ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych, ilości 

wykonanych robót z książki obmiarów,
• w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o 

ww.  zapisy,  brakujące  ceny  czynników  produkcji  zostaną  przyjęte  z 
zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania.

• podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNNR-y, KNR-y, lub 
KSNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez 
Zamawiającego.

9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi 
na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a 
zatwierdzonych  przez  inspektora  nadzoru  i  Zamawiającego.  Kosztorysy  te 
opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

a. ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych, ilości 
wykonanych robót z książki obmiarów,

b. w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o 
ww.  zapisy,  brakujące  ceny  czynników  produkcji  zostaną  przyjęte  z 
zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania.

c. podstawa do określenia nakładów rzeczowych będą KNNR-y, KNR-y, lub 
KSNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez 
Zamawiającego.

§ 12
Kary umowne.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. za  odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn,  za  które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia 
liczonego od wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1,

b. za zwłokę w oddaniu całości przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

c. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 
0,2% wynagrodzenia określonego w § 7 ust.  1, za każdy dzień zwłoki, 
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub niedoróbek.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę  z  przyczyn,  za  które  ponosi  odpowiedzialność  Zamawiający  –  w 
wysokości  10% wynagrodzenia  umownego brutto  określonego w § 7 ust.1,  za 
wyjątkiem  wystąpienia  sytuacji,  przedstawionej  w  art.  145  Ustawy  Prawo 
zamówień publicznych.

3. Kary umowne o których mowa w ust. 1 będą potrącane z faktury końcowej.
4. Każda ze stron umowy ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych
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§ 13
Spory.

1. Wszelkie  roszczenia  powstałe  przy  realizacji  przedmiotu  umowy,  wynikające  z 
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 
Nr 24 poz. 83 z 1994 r. z późniejszymi zmianami), obciążają Wykonawcę.

2. Zamawiający i Wykonawca podejmą wszelkie możliwe kroki w celu polubownego 
rozstrzygnięcia sporów.

3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy 
dla Zamawiającego.

§ 14
Pozostałe ustalenia.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy  prawa  ze  szczególnym  uwzględnieniem  Kodeksu  Cywilnego,  Prawa 
Budowlanego  wraz  z  aktami  wykonawczymi  oraz  ustawy  Prawo  Zamówień 
Publicznych z aktami wykonawczymi.

2. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  przechowywanie  i  przetwarzanie  swoich  danych 
osobowych  przez  Zamawiającego.  Wykonawca  posiada  prawo  wglądu  i 
poprawiania swoich danych osobowych.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w 
formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

4. Umowę  sporządzono  w  4-ch  jednobrzmiących  egzemplarzach:  3  egz.  dla 
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający Wykonawca
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