Znak sprawy: RPG.271.1.2019

Wzór umowy

Umowa nr ……………
zawarta dnia ............................... 2019 r., w Sejnach pomiędzy:

Miastem Sejny
ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny
NIP 844-215-88-77
REGON: 790671060
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
Burmistrza Miasta Sejny — Arkadiusza Adama Nowalskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — Bożeny Renaty Miszkiel
a
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……….,
………………. (wpisać adres), NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej
„Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną przez … ,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, zamieszkałą/-ym
pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko
nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym
dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez …,
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

o następującej treści.
Oświadczenia Stron
Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku
udzielenia zamówienia publicznego bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.).
1Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.
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1.
2.

3.
4.

5.

6.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.:
„Budowa Otwartej Strefy Aktywności w mieście Sejny”
Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa:
1) treść zapytania ofertowego, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy,
2) dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy,
3) oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy.
Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami
technicznymi oraz obowiązującymi przepisami prawa, i zasadami wiedzy technicznej.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją
projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który w porozumieniu z projektantem
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentację projektową, zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz nie
zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków wykonania umowy.
W trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest
udostępnić część placu budowy innemu podmiotowi, wykonującemu inne roboty
równolegle z zamówieniem objętym niniejszą umową, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
§2
Termin wykonania

1.
2.
3.
4.

Termin wykonania zamówienia:
a) rozpoczęcie — od dnia przyjęcia terenu robót,
b) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia do 15 czerwca 2019r.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia wskazany w umowie może ulec zmianie
jedynie z przyczyn stanowiących podstawę do zmiany umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy,
uznaje się datę potwierdzoną przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien zgłosić do odbioru wykonane prace w terminie umożliwiającym
wykonanie czynności odbioru zgodnie z § 5 umowy.
§3
Wynagrodzenie

1.

Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:
………………………………………………………………………………………………
…………………………… należny podatek VAT w wysokości …………………………

2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie
podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z
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wykonaniem robót objętych dokumentacją projektową. W ramach wynagrodzenia
ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością
wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania
przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich
kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, a także oddziaływań innych
czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w
ust. 1.
4. Należność za wykonanie robót będzie wypłacana na podstawie faktury.
5. Należność będzie płacona przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi
przez Zamawiającego.
6. Strony zgodnie postanawiają, że podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru.
7. Zamawiający wymaga, by faktura była wystawiona na Miasto Sejny jako nabywcę,
ul. Józefa Piłsudskiego 25, NIP 844-215-88-77, przy czym odbiorcą będzie Urząd Miasta
Sejny.
§4
Obowiązki stron
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas wykonywania
przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
3) wskazanie punktów poboru mediów dla potrzeb budowy i zaplecza,
4) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę,
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i terminowa zapłata umówionego
wynagrodzenia.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie treścią zapytania ofertowego,
dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej,
nienaruszającymi umowy poleceniami Zamawiającego, obowiązującymi przepisami
prawa i warunkami bezpieczeństwa,
2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o
którym mowa w § 3, materiałów niezbędnych do wykonywania przedmiotu umowy,
3) ochrona na własny koszt mienia zaplecza i placu budowy od dnia jego przekazania
4) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robót
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem
rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez
cały czas wykonywania zadania,
5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,
6) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania przedmiotu
zamówienia w sposób odmienny od umówionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej konieczności,
OSA — wzór umowy
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7) uiszczanie opłat za:
a) pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza
b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza
8) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb
budowy,
9) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
10) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego,
dotyczących wykonywania przedmiotu umowy,
11) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie wykonywania robót,
12) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elementów
nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót
budowlanych,
13) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego,
14) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający
życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich,
15) zgłoszenie wykonanych robót do odbioru,
16) dostarczenie zamawiającemu we właściwym czasie dokumentacji budowy w tym
wyniki lub protokoły badań i prób dotyczących wykonywania przedmiotu niniejszej
umowy,
17) w przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania Zamawiający
ma prawo wykonania badań tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w
celu stwierdzenia ich jakości, a jeżeli badania wykażą, że zastosowane materiały są
złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny
koszt dokona ich wymiany,
18) ponoszenie 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,
19) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,
20) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
złożenie oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są zgodne z umową i
odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy,
21) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich
działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem
przedmiotu umowy,
22) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi
robotami, wykonawca zobowiązuje się pokryć szkody w pełnej wysokości,
23) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym
stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
4

24) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym
dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji nie
później niż do dnia zgłoszenia odbioru końcowego robót,
25) dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: zaświadczenia
właściwych instytucji i organów, niezbędne świadectwa dotyczące materiałów,
wyniki badań, protokoły odbiorów częściowych, dokumentację powykonawczą ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, tj:
a)
Wykonawca przygotowuje w czasie rzeczywistym dokumentację
powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.
b)
Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na
każde żądanie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy.
c)
Skompletowana dokumentacja powykonawcza, zostanie przekazana
Zamawiającemu, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia
zgłoszenia o zakończeniu robót przez Wykonawcę do Odbioru końcowego.
e)
Dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów leżących po stronie
Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia na użytkowanie obiektu
stanowiącego przedmiot umowy.
26) 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,
27) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego,
28) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie wykonywania robót oraz
ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji,
29) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a
także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu na
plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrożenia.
§5
Odbiory robót
1. Odbiór robót będzie zorganizowany przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty
zgłoszenia gotowości robót do odbioru.
2. Przeprowadzone czynności odbiorowe zostaną potwierdzone protokołem odbioru robót,
podpisanym przez Zamawiającego.
3. Do protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, o którym mowa w ust. 3,
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć komplet dokumentów odbiorowych, w tym:
1) dokumentację powykonawczą,
2) oświadczenie, że roboty są zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których
są przewidziane,
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3) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,
4) inwentaryzację geodezyjną (jeżeli jest wymagana).
§6
Wady podczas odbioru
1.

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu
usunięcia wad lub odebrać przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia
pod rygorem zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia w usunięciu usterki
wysokości 100,00 zł.
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:
a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia,
jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie
z przeznaczeniem.
§7
Ubezpieczenie

1.

Wykonawca zobowiązuje się do posiadana przez cały okres wykonywania kontraktu
ubezpieczenia OC na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie wynikające z
niniejszej umowy.
§8
Gwarancja, rękojmia

1.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres
……………….., liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
2. Wykonawca udzieli gwarancji na ……………….., na okres ……, na ………………..,
na okres ………, na ……………….., na okres ……… liczone od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego,
3. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w
formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad.
4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne,
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
5. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie
14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym
mowa w § 3.
6. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi
lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do
powiększenia się szkody.
6

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

1.

Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, a
następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady.
W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów
technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten
uzgodnić z Zamawiającym.
Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o
wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urządzeniach i materiałach, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych
urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót.
W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiającego w terminie 7 dni o:
1)
zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2)
zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
3)
złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości,
4)
wszczęciu postępowania upadłościowego,
5)
ogłoszeniu swojej likwidacji,
6)
zawieszeniu działalności
Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w
ust. 8. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić zamawiającemu kwotę wykonania
zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

§9
Kary umowne
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne z
następujących tytułów:
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych
w następujących przypadkach:
a) za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych – w wysokości 100zł, za każdy
dzień opóźnienia, liczonej od terminu określonego w § 2
b) za każdorazowe nieuporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac
budowlanych i montażowych w danym dniu – w wysokości 20,00 złotych,
c) za każdorazowe stwierdzenie
niezabezpieczenia przez Wykonawcę
zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób zagrażający życiu i zdrowiu
pracowników i osób trzecich, korzystających z posesji, lub braku nienależytego
zabezpieczenia placu budowy, jeśli brakujące zabezpieczenie nie zostanie
uzupełnione w ciągu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy – w
wysokości 20,00 złotych,
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2.
3.
4.
5.
6.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

d) za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub
wynikających z gwarancji – w wysokości 20zł za każdy dzień opóźnienia,
liczonego od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i
usterek.
2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za zwłokę w
przeprowadzeniu odbioru, wynikłą z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w
wysokości 100zł za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia, w którym odbiór miał być
przeprowadzony.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia
za wykonane roboty.
Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony określa § 12.
Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych
tytułów.
Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty
kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia
robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
§ 10
Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych z tytułu
odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach:
1) z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego
– w wysokości 4% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1
2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy – w wysokości 4% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.
1.
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu
odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach:
1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy – w wysokości 4% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.
1,
2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego – w wysokości 4% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści.
Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia
za wykonane roboty.
Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych
tytułów.
Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty
kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia
robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy.
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2.
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5.

§ 11
Odstąpienie od umowy
Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy:
1) Zamawiającemu – w następujących przypadkach:
a) Wykonawca wykonuje roboty, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób
niezgodny z dokumentacją projektową lub postanowieniami umowy,
b) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy lub zostanie wszczęte
postępowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić
Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniającej
zgłoszenie wniosku o upadłość oraz zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość,
w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności,
c) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu
egzekucyjnym,
d) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i
nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,
e) Wykonawca samowolnie przerwał wykonywani robót i przerwa trwa dłużej niż 5
dni roboczych.
2) Wykonawcy – w następujących przypadkach:
a) Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robót lub
podpisania protokołu odbioru końcowego,
W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.
W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
1) 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,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez
Wykonawcę do wykonywania cji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie
od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające,
5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od
umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.
Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, zobowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia,
2) odkupienia materiałów, określonych w ust. 4 pkt 3, według cen zakupu,
OSA — wzór umowy
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3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu
budowy,
4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy.
Podstawa rozliczenia prac podczas odstąpienia od umowy będzie kosztorys, o który
mowa w § 5 pkt 18 umowy a w zakresie robót tam niewymienionych stawki
maksymalnie 90% cen SEKOCENBUD za ostatni zakończony kwartał przed miesiącem
rozliczenia.
§ 12
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Strony stwierdzają, że Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w formie ……………………….. w wysokości ………………… złotych.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń
Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

§ 13
Zmiany umowy
Istotne zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

§ 14
Postanowienia końcowe
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających
w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji
będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa.
Strony umowy są obowiązane przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 922) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia
27 kwietnia 2016 r nr 2016/679. Strony umowy nie mogą wykorzystywać lub
przetwarzać w jakikolwiek sposób danych osobowych, do których uzyskają dostęp w
wyniku współpracy, do celów innych niż wykonanie umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego
prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w
wyniku wykonywania niniejszej umowy. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego,
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do
wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z wykonywaniem umowy.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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7.

8.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Załącznikami do umowy są:
1)
zapytanie ofertowe
2)
dokumentacja projektowa (w tym projekt techniczny oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót)
3)
oferta wykonawcy.

W imieniu Zamawiającego:

W imieniu Wykonawcy:
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