UMOWA Nr ……../….Sz /14 - WZÓR
W dniu .............................r. w Poznaniu pomiędzy:
Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu,
ul. Wilczak 51, Poznań 61-623,
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
………………………….
…………………………..
a
…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „WYKONAWCĄ” reprezentowanym przez:
…………………………
……………………………
została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania:
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 133 Chełst – Sieraków – Chrzypsko Wielkie
ul. Wieleńska – m. Sieraków.
zgodnie z:
- ofertą złożoną Zamawiającemu w postępowaniu przetargowym poprzedzającym
sporządzenie niniejszej umowy (przetarg nieograniczony przeprowadzony zgodnie
z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, tj.: Dz. U. z 2013r.,
poz.
907 ze zm.),
- obowiązującymi normami i przepisami prawa.
2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
- Oferta Wykonawcy wraz z Tabelą Elementów Rozliczeniowych,
- Uproszczona Dokumentacja Techniczna,
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.
§2
1. Termin realizacji zamówienia do dnia w terminie 60 dni od daty podpisania umowy.
2. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany
jest wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe
uzasadnienie zmiany terminu. Dopuszcza się ewentualną zmianę terminu umowy między
innymi w następujących przypadkach:
a) konieczności realizacji robót dodatkowych, która wpływać będzie na termin realizacji
robót objętych przedmiotem umowy i która udokumentowana będzie zatwierdzonym
protokołem konieczności,
b) występowania wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz wykazania
wpływu zaistnienia takich warunków na termin realizacji robót,
c) konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, z przyczyn za które
nie odpowiada Wykonawca,
d) wystąpienia opóźnień lub przestojów z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
e) działania siły wyższej i klęsk żywiołowych mających bezpośredni wpływ na termin
wykonania umowy.
3. Zmiana terminu realizacji umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu
przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i okresu rękojmi.
4. Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia określonego w § 3
ust. 1 umowy.
5. Aneks terminowy nie spowoduje żadnych roszczeń stron związanych z przedmiotem
aneksu.

§3
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają
zgodnie
z ofertą Wykonawcy na kwotę brutto ……………......................... zł
(słownie złotych: .......................................................................................................
i ……../100).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem wyliczonym w oparciu
o Tabelę Elementów Rozliczeniowych.
§4
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego przedmiotu
umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych
robót sporządzonym przez Wykonawcę. Dołączone do faktury zestawienie wartości
wykonanych robót musi być sprawdzone przez przedstawiciela Zamawiającego, podpisane
przez Podwykonawców zgłoszonych do rozliczenia i zatwierdzone przez Kierownika
RDW. Zestawienie wartości wykonanych robót musi potwierdzać, które roboty zostały
wykonane przez Podwykonawców, zatwierdzonych zgodnie z treścią § 8 umowy ze
wskazaniem jaka część wynagrodzenia z danej pozycji TER należy się danemu
Podwykonawcy. Ponadto, wraz z fakturą VAT Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
kopie faktur Podwykonawców, zatwierdzonych zgodnie z treścią § 8 umowy, za
zrealizowanie przez Podwykonawców robót objętych fakturą VAT Wykonawcy, wraz z
oświadczeniem kiedy należności objęte daną fakturą stają się wymagalne.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, stanowi kwota wskazana w § 3 ust. 1 umowy, która może
być powiększona lub pomniejszona o wartości wynikające z protokołów konieczności.
3. Płatności przez Zamawiającego w sytuacji określonej w § 8 ust. 14 będą dokonywane
na podstawie oświadczenia Wykonawcy wyrażającego zgodę na przekaz wynagrodzenia
przypadającego mu na podstawie niniejszej umowy za prace wykonane przez
Podwykonawców,
o których mowa w § 8 na rzecz tychże Podwykonawców.
4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty lub
oświadczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej, Zamawiający wstrzyma wypłatę
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
5. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto
Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy wskazane na fakturze.
6. Wykonawca oświadcza , że jest płatnikiem podatku VAT o numerze NIP ...........................
7. Numer Identyfikacji Podatkowej Zamawiającego NIP 972-09-14-891.
8. Fakturę należy wystawić na adres: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu,
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań i dostarczyć do Rejonu Dróg Wojewódzkich w
Szamotułach, ul. Powstańców Wlkp. 75, 64-500 Szamotuły.
9. Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania.
Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.
10. Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
11. Zamawiający ma prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich kar i odsetek
naliczonych zgodnie z § 10 umowy.

§5
1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie …………………………….
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie ................................................
3. Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy są osobami reprezentującymi strony
na terenie budowy uprawnionymi w imieniu stron do sporządzania protokołów odbioru
zleconych robót, potwierdzania wykonanych prac oraz sporządzania obmiarów robót.
§6
1. Przekazania placu budowy dokona przedstawiciel Zamawiającego.
2. Odbiór ostateczny prac objętych niniejszą umową dokonany zostanie w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia
o gotowości do odbioru Wykonawcy.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i przedłożenie go Zamawiającemu
w terminie do czasu przystąpienia do wykonywania robót budowlanych.
4. Odbiorów dokonuje przedstawiciel Zamawiającego.
5. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu
protokołu odbioru ostatecznego wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę
prawidłowości wykonania przedmiotu zlecenia a w szczególności:
a) pisemnej opinii przedstawiciela Zamawiającego na temat jakości wykonanych prac,
b) szczegółowe obmiary końcowe wykonanych prac w ramach udzielonego przez
Zamawiającego Wykonawcy zlecenia w odniesieniu do Tabeli Elementów
rozliczeniowych będącej integralną częścią oferty złożonej Zamawiającemu przez
Wykonawcę,
c) rozliczenie końcowe umowy,
d) aprobaty i świadectwa na zastosowane materiały.
6. Dodatkowo Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia wyników badań
jakości technicznej zrealizowanego przedmiotu zlecenia, wykonanych przez niezależne
od stron laboratorium na koszt Wykonawcy.
7. Jeżeli w toku czynności zostanie stwierdzone, że Wykonawca nie osiągnął gotowości
do odbioru z powodu nie zakończenia robót Zamawiający może odmówić odbioru.
8. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia Zamawiający
może odmówić odbioru, wyznaczając zarazem Wykonawcy termin usunięcia.
9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych
z tym kosztów. O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego.
§7
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.
2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami
personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których
mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty
przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych
osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2

nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami
którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca
z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia
robót.
4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa
w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu
do niniejszej umowy.
5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż
wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z winy Wykonawcy.
§8
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców roboty objęte przedmiotem umowy,
ujęte w następujących pozycjach TER: ……………..
2. Podwykonawcami, na których zasoby powoływał się Wykonawca na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, będą następujące podmioty:
……….
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający
zawrzeć
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany,
w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę. Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
5. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:
1) nie spełnia wymagań określonych w SIWZ;
2) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest 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;
3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w §2 ust. 1;
4) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy
od zapłaty przez Zamawiającego należności Wykonawcy;
5) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane,
dostawy lub usługi z Dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów
warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;
6) umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy;
7) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen
dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione.

6.

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w
ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
8. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których
mowa w ust. 4.
9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za
akceptację umowy przez Zamawiającego.
10. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w
terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o
wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, jako niepodlegające niniejszemu
obowiązkowi. Nie podlegają wymienionemu
na wstępie obowiązkowi, również umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są
dostawy dotyczące materiałów składowych mas bitumicznych oraz dostawy paliw.
Wyłączenia, o których mowa w zdaniach poprzednich, nie dotyczą umów o
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy
niż określony w ust. 5 pkt 2, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
12. Przepisy ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
13.W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia
należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności
określonych w umowie z Podwykonawcą.
14.Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowla lub,
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty
odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę
zamówienia
na roboty budowlane.
15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy
lub usługi.
16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający

poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej
informacji.
18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.
19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
20. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w §2, a także
nie może być podstawą roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy
sytuacji, w których po przedstawieniu dokumentów, o których mowa w niniejszym
paragrafie Zamawiający odmówi wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą
lub Dalszym Podwykonawcą.
21. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.
§9
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy na okres 5 lat z
wyjątkiem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, którego okres rękojmi ustala się
na okres jednego roku.
2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru ostatecznego
robót lub od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu umowy.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym
w ust.1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Zamawiającego (nie
krótszym niż 21 dni z zastrzeżeniem, że w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
Wykonawca będzie zobowiązany usunąć wadę w terminie krótszym – ustalonym przez
Zamawiającego), to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy.
§10
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usuniecie wad,
3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
dłuższej niż 10 dni – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień przerwy licząc od jedenastego dnia przerwy,
4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –

20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
5) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom, w wysokości 10% niezapłaconej należności,
6) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,5 % niezapłaconej należności za każdy
dzień zwłoki,
7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5%
wartości brutto tej umowy, za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia
ujawnienia jej realizacji,
8) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy,
za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia przedłożenia umowy
Zamawiającemu,
9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,
w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od daty
wskazanej w informacji, o której mowa w § 8 ust. 10.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 3 ust. 1 umowy. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z
przyczyn, o których mowa w § 11 ust. 1.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia
przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kar. Zamawiający może potrącić należną mu
karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego.
§11
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli:
a) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,
b) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny
niż Wykonawca,
c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny
z Uproszczoną Dokumentacją Techniczną oraz Szczegółowymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót lub niniejszą umową,
d)
w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku
Wykonawcy lub jego znacznej części w zakresie uniemożliwiającym realizację
umowy,
e) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
f) z przyczyn wskazanych w § 7 ust. 5 umowy,
g) Wykonawca powierzył Podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności,
o których mowa w § 8,
h) wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa
w § 8 ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5%
wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn określonych w § 11 ust 1 umowy
Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
2.1.Wykonawca:
1) na swój koszt niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie określonym
przez Zamawiającego. W przypadku nieprzystąpienia do zabezpieczenia robót
przerwanych, Zamawiający zleci innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt
Wykonawcy,
2.2.Zamawiający:
1) dokona odbioru robót przerwanych,
2) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót przerwanych przy udziale i na
koszt Wykonawcy wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na
dzień odstąpienia;
3) zapłaci wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane i odebrane do dnia
odstąpienia,
w terminie określonym w § 4 ust. 9 niniejszej umowy,
4) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór w terminie do14 dni od daty
wykonania inwentaryzacji.
3. Zamawiającemu przysługuje również - jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności
powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy – możliwość odstąpienia od umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim
wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn określonych w § 11 ust. 3 umowy:
1) Wykonawca na koszt Zamawiającego niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty
w zakresie określonym przez Zamawiającego.
2) Zamawiający sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót przerwanych
przy udziale Wykonawcy wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według
stanu
3) na dzień odstąpienia.
5. Oświadczenie o odstąpienie od umowy powinno zostać złożone Wykonawcy na piśmie
pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. Zamawiający może złożyć takie
oświadczenie w terminie 6 miesięcy od powzięcia informacji o przyczynach stanowiących
podstawę odstąpienia.
§12
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich i Zamawiającego z tytułu
prowadzonych zgodnie z niniejszą umową robót.
§13
Poza przypadkami określonymi w umowie, zmiany umowy będą mogły nastąpić w
następujących przypadkach:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;
2) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie
będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.

§14
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze
dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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