
 
Załącznik Nr 4

Zapytanie ofertowe ZO/0001/25/02/2019-ZT – CZĘŚĆ NR 1

(Projekt) / UMOWA  ……….. / 2019

zawarta w dniu …………………………roku w Żmigrodzie pomiędzy:
…………………………………………………
reprezentowaną przez:

1. ……………………………………………..
2. ………………………………………………

zwanym dalej Zamawiającym,
a firmą ……………………………………………………
zarejestrowaną w ………………………………………..
reprezentowaną przez:
1. …………………………………………………………………
zwanym dalej w treści Wykonawcą.    
                    
Niniejszą umowę podpisano na postawie przeprowadzonego zapytania ofertowego ZO/0001/25/02/2019-ZT.

Zamówienie  jest  udzielane w związku z realizacją  projektu:  „Zagospodarowanie zdegradowanych
placów  na  obszarze  rewitalizowanym  miasta  Żmigród”  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 6. Infrastruktura spójności
społecznej, Działanie  6.3  „Rewitalizacja  zdegradowanych  obszarów”, Poddziałanie  6.3.1 –
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne.

Strony zawarły umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zadanie inwestycyjne pn.:

„Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami Zamkowa 4-12, Zamkowa 14-20, Batorego 1-5,
Zamkowa 2b, Batorego 7-9, Zamkowa 5 - Część nr 1”.

 zgodnie  z  wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  umowy  w  zakresie  opisanym  w  zapytaniu

ofertowym  ZO/0001/25/02/2019-ZT,  dokumentacji  projektowej,  przedmiarach  robót  oraz  specyfikacji

technicznej wykonania i  odbioru robót budowlanych,  zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i  sztuki

budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy

Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

  

§ 2

Termin wykonania zamówienia

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni od podpisania umowy.
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2. Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  przedmiot  umowy  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  31

października 2019 r.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Wprowadzenie i  protokolarne przekazanie Wykonawcy w terminie 7 dni  od podpisania umowy

terenu robót. Z dniem przekazania placu budowy na Wykonawcę przechodzą zobowiązania wobec

osób trzecich związane z ewentualną wypłatą odszkodowań za straty i uszkodzenia powstałe w

związku z realizacją przedmiotu umowy.

2) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

3) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

4) Wskazanie miejsca poboru energii elektrycznej i wody dla celu realizacji zadania.

 § 4

Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

a. Przejecie  terenu robót od Zamawiającego;

b. Zabezpieczenie  terenu robót;

c. Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

d. Uzyskać zgodę Zamawiającego na wykonywanie umowy przez podwykonawców.

e. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prace, które wykonuje

przy  pomocy podwykonawców,  odpowiadając  za  ich  działania  i  za  zaniechania,  jak  za  własne.

Wykonawca obowiązany jest powiadomić Zamawiającego o faktycznym powierzeniu realizacji części

zamówienia podwykonawcy, wskazując nazwę i adres podwykonawcy, dane kontaktowe, a także

wartość zadania powierzonego podwykonawcy. 

f. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę  o

podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane, jest  obowiązany w trakcie realizacji

niniejszego zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także jej zmiany,

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

g. Wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów

odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde

żądanie Zamawiającego certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego

używanego na budowie wyrobu;

h. Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o przedmiary robót;

i. Wbudowanie materiałów i urządzeń dopuszczonych do stosowania w budownictwie, nowych, w

stanie kompletnym i nieuszkodzonym, posiadające aktualne na dzień wbudowania atesty, aprobaty

techniczne,  deklaracje  zgodności.  Wykonawca  dostarczy  i  przekaże  Zamawiającemu  przed
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wbudowaniem materiałów odpowiednie dokumenty: certyfikaty na „znak bezpieczeństwa”, certyfikaty

lub deklaracje zgodności, atesty;

j. Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,

łącznie z kosztami utylizacji;

k. Informowanie  Zamawiającego  i  inspektora  nadzoru  o  terminie  zakrycia  robót  ulegających

zakryciu,  oraz  terminie  odbioru  robót  zanikających  w  terminach  i  w  zakresie  określonym  w

przedmiarach i opisie;

l. Sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z

wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony

zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 

m. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i

dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie

przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

n. Ponoszenia pełnej  odpowiedzialności  za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami;

o. Utrzymanie w czystości miejsca pracy i dróg transportowych oraz bieżące sprzątanie odpadów i

opakowań i składowanie ich w wyznaczonych do tego celu miejscach. Jeżeli powyższe nie będzie

przestrzegane, to prace powyższe Zamawiający wykona na koszt Wykonawcy;

p. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo wykonywanych robót, a w szczególności za bezpieczne

warunki poruszania się w obrębie realizowanych robót; 

q. Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane

normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i

prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

r. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów

sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę.

s. Usunięcie wszelkich wad i  usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania

robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

t. Ponoszenie  wyłącznej  odpowiedzialności  za  wszelkie  szkody  będące  następstwem

niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przedmiotu  umowy,  które  to  szkody  Wykonawca

zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

2.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Za  wykonanie  przedmiotu  Umowy,  określonego  w  §1  niniejszej  Umowy,  Strony  ustalają  całkowite

wynagrodzenie  ryczałtowe w  wysokości  ……………………………. złotych  brutto  (słownie:

………………………………………………………………………………………złotych).
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2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją

robót objętych zapytaniem ofertowym, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów

związanych  z  realizacją  przedmiotu  umowy,  a  także  oddziaływania  innych  czynników  mających  lub

mogących  mieć  wpływ  na  koszty.  Wynagrodzenie  ryczałtowe  nie  ulegnie  zmianie  przez  okres

obowiązywania umowy.

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą

do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

4. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi zgodnie z poniższymi warunkami:

1) Wynagrodzenie za wykonaną pracę rozliczona zostanie na podstawie maksymalnie dwóch

faktur częściowych i jednej faktury końcowej.

2) Faktura końcowa nie może być niższa niż 35% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego

brutto określonego w  § 5 ust.1 niniejszej umowy.

5. Podstawę do wystawienia i złożenia Zamawiającemu faktury częściowej będzie stanowić:

1) w przypadku robót wykonywanych przez Wykonawcę: protokół częściowego wykonania robót

budowlanych  za  zakończone  elementy  robót  określone  w  tabeli  elementów  scalonych

podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy, a określający zakres

robót i ich wartość.

2) w przypadku robót wykonywanych przez podwykonawcę, za zgodą Zamawiającego:

a)  protokół  wykonania  zakończonych  elementów robót  podpisany  przez  inspektora  nadzoru

inwestorskiego i kierownika budowy, określający zakres robót i ich wartość;

b)  kopia  faktury  wystawionej  Wykonawcy  lub  podwykonawcy  (wraz  z  poświadczeniem

Wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę

za wykonane przez niego roboty,

c)  kopia  przelewu  bankowego  lub  inny  dokument  świadczący  o  dokonaniu  zapłaty

wynagrodzenia  (wraz  z  poświadczeniem  Wykonawcy  o  zgodności  kopii  z  oryginałem)

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

d)  oryginał  oświadczenia  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  (lub  notarialnie

poświadczona kopia) o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za wskazany na fakturze

zakres robót.

6. Podstawę do wystawienia i złożenia Zamawiającemu faktury końcowej stanowi:

1) w przypadku, gdy roboty wykonywane były bez udziału podwykonawców:

a) protokół  odbioru  końcowego  robót  podpisany  przez  komisję  odbiorową  powołaną  przez

Zamawiającego  oraz  operat  kolaudacyjny,  na  który  składają  się  wszystkie  dokumenty  

z  odnotowanymi  zmianami  zaistniałymi  w  czasie  realizacji  robót  budowlanych,  wynikami

wykonanych  badań,  pomiarów,  przeprowadzonych  prób,  inwentaryzacja  geodezyjna

powykonawcza,  dziennik  budowy  oraz  wszelkie  certyfikaty,  aprobaty  techniczne,  atesty

wymagane Ustawą Prawo budowlane i Ustawą o wyrobach budowlanych aktualne na dzień

odbioru  danego  elementu  przez  Zamawiającego,  o  ile  przedmiot  zamówienia  wymaga

przedstawienia w/w poszczególnych dokumentów.
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2)  w  przypadku,  gdy  roboty  wykonywane  były  z  udziałem  podwykonawców  za  zgodą

Zamawiającego:

a) protokół  odbioru  końcowego  robót  podpisany  przez  komisję  odbiorową  powołaną

przez Zamawiającego z określeniem zakresu rzeczowego i finansowego wykonywanego

przez  podwykonawców  oraz  operat  kolaudacyjny,  na  który  składają  się  wszystkie

dokumenty  z  odnotowanymi  zmianami  zaistniałymi  w  czasie  realizacji  robót

budowlanych,  wynikami  wykonanych  badań,  pomiarów,  przeprowadzonych  prób,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty,

aprobaty techniczne, atesty wymagane Ustawą Prawo budowlane i Ustawą o wyrobach

budowlanych aktualne na dzień odbioru danego elementu przez Zamawiającego, o ile

przedmiot zamówienia wymaga przedstawienia w/w poszczególnych dokumentów.

b) kopie faktur wystawionych Wykonawcy (wraz z poświadczeniem Wykonawcy o zgodności

kopii z oryginałem) przez podwykonawców za wykonane przez nich roboty,

c) kopie  przelewu bankowego lub inny dokument  świadczący o dokonaniu zapłaty  (wraz z

poświadczeniem  Wykonawcy  o  zgodności  kopii  z  oryginałem)  do  pełnej  wysokości  kwoty

wynikłej z przedstawionych faktur,

d) oryginał Oświadczenia podwykonawców (lub notarialnie poświadczona kopia) o otrzymaniu

od  Wykonawcy  pełnego  wynagrodzenia  za  wskazany  na  fakturach  podwykonawcy  zakres

robót.

7. Faktury  z  niniejszej  umowy wystawiane  będą przez  Wykonawcę na  Zamawiającego tj.  Spółdzielnia

Mieszkaniowa  w  Żmigrodzie, ul.  Zamkowa  20a,  55-140  Żmigród NIP:  9150003720.  REGON:

000977210.

8. Zapłata faktury częściowej nastąpi na podstawie polecenia przelewu na konto Wykonawcy wskazane na

fakturze, w terminie do 30 dni od daty wpływu kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt. 1 lub

w ust. 5 pkt. 2 lit. a - d, stanowiących podstawę do zapłaty faktury częściowej. W przypadku złożenia

niekompletnej faktury, bez wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, zostanie ona odesłana do

Wykonawcy bez zapłaty. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

9. Zapłata faktury końcowej nastąpi na podstawie polecenia przelewu na konto Wykonawcy wskazane na

fakturze, w terminie do 30 dni od daty wpływu kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt. 1 lit.

a) lub w ust.  6 pkt.  2 lit.  a – d, stanowiących podstawę do zapłaty faktury końcowej. W przypadku

złożenia  niekompletnej  faktury,  bez  wymaganych  przez  Zamawiającego  dokumentów,  zostanie  ona

odesłana  do  Wykonawcy  bez  zapłaty.  Za  datę  zapłaty  uważa  się  datę  obciążenia  rachunku

Zamawiającego.

10. Cena ryczałtowa jest  niezmienna do końca realizacji  przedmiotu  umowy i  obejmuje całość kosztów

związanych z realizacją umowy.

11.  Cesja wierzytelności z tytułu wynagrodzenia wymaga zgody Zamawiającego.

§ 6

Odbiory robót
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1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego robót wykonanych 

w realizacji przedmiotu umowy.

2. W odbiorze uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

3. Odbiór  końcowy  polegać  będzie  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  robót  pod  względem

technicznym, estetycznym, użytkowym i stanowić będzie podstawę dopuszczenia do użytkowania i

eksploatacji.

4. Czynności  odbioru  rozpoczną się  w  ciągu  7  dni  od  daty  zgłoszenia  o  gotowości  do  odbioru  a

zakończą  w  ciągu  14  dni.  Z  czynności  odbioru  spisany  zostanie  protokół  zawierający  wszelkie

dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych

wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru.

5. Na dzień rozpoczęcia  czynności  odbioru Wykonawca skompletuje  i  przekaże komisji  odbiorowej

powołanej  przez  Zamawiającego  wszystkie  dokumenty  potrzebne  do  odbioru  końcowego

umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy:

a) oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z 

przepisami i normami oraz, że doprowadzono do należytego stanu i porządku plac budowy -

2 egz.,

b) atesty i aprobaty techniczne na zastosowane materiały – 2 kpl.

6. Zamawiający odmówi odbioru końcowego, jeżeli nie został wykonany cały przedmiot umowy.

7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wystąpienia wad, Zamawiający może:

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

b) zażądać usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego;

c) odstąpić od odbioru i po usunięciu wad przystąpić do odbioru ponownie. W tym przypadku 

za datę zakończenia uważać się będzie datę zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do

ponownego odbioru;

d) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

8. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie

wyznaczenia terminu odbioru robót.

9. Zamawiający  wyznacza  termin  przeglądu  przedmiotu  umowy  po  odbiorze  w  okresie  gwarancji  

i rękojmi, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza także termin ich usunięcia.

§ 7

Przedstawiciele stron

1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego – ……………………………..

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy - …..................................

3. Do wzajemnych kontaktów przy realizacji przedmiotu umowy wyznacza się:

1) Ze strony Wykonawcy - ……………………………………

2) Ze strony Zamawiającego – …………………………………...
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4. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca

1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), a także na podstawie

umowy z Zamawiającym.

§ 8

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a. Za  zwłokę  w  zakończeniu  wykonywania  przedmiotu  umowy  –  

w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki

(termin zakończenia robót określono w §2 ust. 2 niniejszej umowy),

b. Za  opóźnienie  w  usunięciu  wad stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  w  okresie  gwarancji  i

rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień

opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c. Za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  –  

w wysokości 8% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1.

2.  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  kary  umowne za  odstąpienie  od  umowy z  przyczyn  zależnych  od

Zamawiającego w wysokości 8% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1.

3.  Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych,  o  ile  wartość  faktycznie

poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego od Zamawiającego.

§ 9

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma 

wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 

…………….. miesięcy od dnia końcowego bezusterkowego odbioru końcowego.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie

do 3 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień

wynikających z gwarancji.

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na

ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie Zamawiającemu, przed 

podpisaniem umowy, równowartość 5% wartości umownej brutto, tj. …………………………… zł 

(słownie: ………………………………………………………………), w formie ……………………… .
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w którym mowa w ust. 1 zostanie zwolnione w 

następujący sposób:

a) część zabezpieczenia, tj. 70% gwarantującą zgodnie z umową wykonanie robót, w 

terminie 30 dni po ostatecznym odbiorze,

b) pozostała część nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone bez ustawowych odsetek na wskazany 

rachunek Wykonawcy.

4. Jeżeli termin zakończenia robót stanowiący przedmiot umowy nie zostanie przez Wykonawcę 

zachowany oraz w przypadkach określonych w §11 ust.1  niniejszej umowy, termin ważności okresu 

zabezpieczenia wydłuża się o okres przedłużenia terminu zakończenia umowy.

5. W przypadku nie wyrażenia przez Wykonawcę zgody na uregulowanie aneksem kwestii dotyczącej 

wydłużenia okresu zabezpieczenia określonych w ust.4 Zamawiający jest uprawniony do 

zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawcę kwoty 5% wynagrodzenia brutto określonego 

w §5 do czasu jej przedłużenia.

§ 11

Zmiana umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w zakresie: 

1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: 

a) wstrzymania przez Zamawiającego lub inne służby nadzoru wykonywania robót z przyczyn

niezależnych od Wykonawcy,

b) konieczności wykonania robót dodatkowych, 

c) wystąpienia  nieprzewidzianych  zdarzeń  losowych,  na  które  Strony  niniejszej  umowy nie

miały i nie mogły mieć wpływu;

d) skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy; 

e) w przypadku konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do projektu;

f) w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej;

g) w przypadku siły wyższej;

h) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami obcymi; 

i) zmiany będącej następstwem konieczności usunięcia błędów lub nieścisłości w dokumenta-

cji projektowej;

j) zmiany postanowień niniejszej umowy będących następstwem zmiany przepisów powodują-

cych konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamó-

wienia;

k) zmiany technologii lub elementów przedmiotu umowy, których konieczność wprowadzenia

wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umo-

wy. 

l) zmiany  wartości  lub  zakresu  robót  wykonywanych  przez  podwykonawcę,  Zamawiający

może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą
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wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w Umowie, w terminie 14 dni

od przekazania umowy przez Wykonawcę.

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy winny być dokonywane, pod rygorem nieważności, 

w formie pisemnego aneksu stanowiącego integralną część umowy.

3. W przypadkach wymagających uzyskania zgody instytucji finansującej projekt, wprowadzenie zmian

możliwe jest po uzyskaniu zgody.

§ 12

Postanowienia końcowe

1.  Wszelkie  spory,  mogące wyniknąć  z  tytułu  niniejszej  umowy,  będą rozstrzygane przez sąd  właściwy

miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004 r.

Prawo zamówień  publicznych,  Prawo budowlane  (  Dz.  U.  z  2006r.  Nr  156,  poz.1118 z  późniejszymi

zmianami)  oraz  Kodeksu  cywilnego o ile  przepisy  ustawy prawa zamówień  publicznych  nie  stanowią

inaczej.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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