UMOWA NR …………
zawarta w dniu ……………r w Konopiskach pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodkiem Zdrowia
z siedzibą w Konopiskach 42 – 274, ul. Lipowa 3
NIP 573-23-83-411, REGON 151519713
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Dyrektora lek. med. Annę Pogorzelską
a
……………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą” , reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:

„Wykonanie prac budowlanych -remontowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia w Konopiskach”
zgodnie z ofertą z dnia……………...stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.
2. Szczegółowy zakres robót opisany został w wykazie robót stanowiącym załącznik nr 2 do
umowy
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
umowy w terminie w niej uzgodnionym.
4. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z firmą wykonującą dla Zamawiającego rozbudowę
teleinformatyczną.
§2
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:
- rozpoczęcie robót: po podpisaniu umowy od dnia …………..
- zakończenie robót – do dnia …………………………
2. Za datę zakończenia robót uznaje się datę odbioru stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.
§3
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy oraz wskaże miejsca poboru wody i energii
elektrycznej w terminie do: po podpisaniu umowy.
§5
1. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie :
inspektor nadzoru: ………………………..
2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).
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§6
1.Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) przejęcie terenu robót od Zamawiającego,
2) zabezpieczenie i odgrodzenie terenu robót,
3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt,
4) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsca ich wykorzystania lub utylizacji,
łącznie z kosztami utylizacji,
5) jako wytwarzającego odpady – do przestrzegania przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska
i ustawy o odpadach,
6) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochronę
przeciwpożarową i dozór mienia na terenie robót jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie
robót lub mających związek z prowadzonymi robotami,
7) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,
8) dbanie o porządek na terenie robót,
9) współpraca z Zamawiającym w rozwiązywaniu problemów prowadzenia robót w czynnym
obiekcie służby zdrowia,
10) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, w tym renowacja na własny koszt
uszkodzonych w trakcie robót przedmiotów lub instalacji.
2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót o dużym natężeniu hałasu po uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru budowlanego lub z właścicielem budynku.
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania:
1) pisemnie Zamawiającego, za pośrednictwem inspektora nadzoru o konieczności
wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności
określający zakres robót oraz szacunkową wartość (wg kosztorysu ofertowego),
2) o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji przedmiotu umowy,
jakość robót, opóźnienia planowanej daty zakończenia robót.
2. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych uzgodnieniami Wykonawcy
nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia
na podstawie odrębnej umowy.
3. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:
1) - urządzenia terenu budowy,
2) - wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie
zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,
3) - dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do użytku.
4. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym
od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze
i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
5. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót
wykonywanych przez podwykonawców.
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go
Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.
7. Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy.
§8
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1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą
zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu,
w związku z określonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od
odpowiedzialności cywilnej.
2. Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu na jego żądanie właściwe polisy.
3. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia, Zamawiający dokona
ubezpieczenia budowy na koszt Wykonawcy.
§9
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.
3. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
4. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy to Wykonawca
zobowiązany jest przeprowadzić te badania.
§ 10
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje
przy pomocy podwykonawców.
2. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady
Wykonawcy wobec Zamawiającego.
§ 11
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:
kwota netto
słownie:
podatek VAT 23%:
słownie:
kwota brutto
słownie:
2. Wynagrodzenie , o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót
objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w
tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją
przedmiotu umowy.
3. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
4. W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT Strony umowy zobowiązują się
do podpisania aneksu do umowy regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy.
5. Na roboty dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, których potwierdzona
przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji robót, a których zakres
finansowy nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia, Zamawiający może udzielić
odrębnego zlecenia.
6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe przy zachowaniu tych samych norm,
parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony aneksu do umowy, ustalając zakres
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rzeczowy, finansowy i termin ich realizacji.
§ 12
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami
przejściowymi oraz fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót.
2. Podstawę do wystawienia faktury przejściowej za wykonane roboty stanowić będzie protokół
zaawansowania robót, podpisany przez Inspektora Nadzoru. Suma faktur przejściowych nie może
przekroczyć 70% kwoty umowy.
3. Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi protokół odbioru
końcowego przedmiotu umowy.
4. Do każdej faktury przejściowej, jak i końcowej, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako
załącznik) dokument o nazwie: „Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub
usługi w ramach składanej faktury, tj. faktury nr …. z dnia ….”. Wykaz ten musi zawierać: nazwę
podmiotu, zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość
w złotych należną danemu podmiotowi. Ogólna wartość środków finansowych należnych
poszczególnym podmiotom musi być równa wartości danej faktury. Załącznik ten musi być
złożony w oryginale i podpisany przez Wykonawcę oraz wszystkich Podwykonawców i dalszych
Podwykonawców (za wyjątkiem tych, którzy już zakończyli realizację zawartych umów
o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiającemu oświadczenie, z datą pewną, potwierdzające
faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawców, z którymi zawarli umowy),
bez względu na fakt czy występują w tym wykazie czy też nie, oraz inspektora nadzoru. Brak
wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury.
Zamiast podpisania wykazu, o którym mowa powyżej, dopuszcza się złożenie przez
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osobnego oświadczenia o akceptacji wykazu do
faktury nr …. z dnia …
Warunkiem zapłaty następnej faktury, zawierającej także powyższy załącznik, jest
udokumentowanie przez Wykonawcę, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy występujący
na załączniku złożonym do poprzedniej faktury otrzymali należne im wynagrodzenie. Dowodem
takiego udokumentowania może być: pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę, dokument bankowy potwierdzający przelew
środków na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.
Wymagane jest, aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, którzy wykonali przedmioty
swoich umów i otrzymali całość należnego im wynagrodzenia, składali oświadczenia z datą
pewną jednoznacznie potwierdzające powyższe fakty.
5. Faktury regulowane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury
i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót.
6. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową,
wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna
w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 30% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, najpóźniej przed datą
końcowego rozliczenia z Zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę,
oświadczenia, z datą pewną, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzającego
faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem
zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikających
z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
7. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy będą potrącane z faktur
Wykonawcy.
8. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez
Wykonawcę na fakturze.
9. Zgłaszanie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, przedstawianie projektów umów,
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kopii umów, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub usługi itp. będzie odbywało
się zgodnie z następującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych: art. 143a ust. 1;
art. 143a ust. 2 pkt 1; 143b (umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub
usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest
mniejsza niż 10 000 zł brutto bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług. Termin na
zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej
umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i art. 143c (termin zgłaszania uwag, o których mowa
w art. 143c ust. 4 wynosi 10 dni kalendarzowych). Poza tym w treściach umów
z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami muszą być zawarte zapisy zobowiązujące
Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę do przedstawiania Zamawiającemu
protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą,
Podwykonawcą i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte
będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przestawienia dokumentu
potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.
§ 13
1. Ustala się następujące terminy płatności faktur:
- faktury przejściowe - w terminie 30 dni licząc od daty ich doręczenia,
- faktura końcowa - w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia.
2. Każdorazowo do faktur Wykonawca dołączy dokumenty stanowiące podstawę ich wystawienia,
o których mowa w § 12 pkt 2 i 3.
3. Zapłata należności z faktur nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
§ 14
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary
umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień
opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub
rękojmi za wady – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa
w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 50%
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,
d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 500 złotych za
każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną
kopię umowy lub jej zmiany,
f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę,
g) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom – w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia za każde dokonanie
przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych
Podwykonawców,
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
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a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od
następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.
3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą
dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
§ 15
1. Po zakończeniu robót i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca
przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty:
1) protokoły odbiorów technicznych, atesty, gwarancje,
2) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru i projektanta
3) dziennik budowy,-nie wymaga się
4) oświadczenie wykonawcy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym,
obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,
5) protokoły badań i sprawdzeń,
6) rozliczenie robót z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości.
2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze.
4. Wady przedmiotu umowy stwierdzone podczas odbioru końcowego uniemożliwiają podpisanie
protokołu odbioru i wystawienie przez Wykonawcę faktury.
5. Zamawiający dokona w terminie 7 dni odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,
licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru .
§ 16
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne
każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego całego
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36- miesięcznej gwarancji na roboty objęte niniejszą
umową. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego całego przedmiotu
umowy.
3. Na urządzenia zakupione przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją,
jaką dają ich producenci, lecz nie krótszą niż 12 miesięcy.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych
z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego w terminie 7 dni, jeżeli będzie to możliwe
technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.
5. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależne do uprawnień
wynikających z gwarancji.
6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi,
jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego
na jej usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
§ 17
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej z Wykonawcą umowy w
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stosunku do treści oferty w formie aneksu do umowy w zakresie:
1) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy spowodowaną:
a) śmiercią, chorobą, zwolnieniem lub innym zdarzeniem losowym,
b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych
od Wykonawcy.
2) zmiana terminu realizacji zamówienia (rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia)
spowodowana:
a) przestojami i opóźnieniami zawinionymi przez Zamawiającego,
b) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej
bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania dostaw,
c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności,
3) zmiana wartości przedmiotu zamówienia spowodowana:
a) zmianą urzędową stawki podatku VAT strony umowy zobowiązują się do podpisania
aneksu do umowy regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy,
4) zmianą adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,
5) zmianą osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,
6) poprawą oczywistej omyłki.
2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
1) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności,
2) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności,
3) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
§ 18
Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego, stronom przysługuje
prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) 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 ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 1 miesiąca od
upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec
Wykonawcy.
3) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4) W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
a) w terminie 14 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
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tej strony, która odstąpiła od umowy,
c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na
realizację inwestycji, 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 niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
5) W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający
obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty
wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez
Wykonawcę, w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń przeznaczonych na realizację
przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.
§ 19
Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia, spory podlegają
rozstrzyganiu przez właściwy Sąd.
§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
w sprawach procesowych, przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
§ 21
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
§ 22
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy
załącznik nr 2 -polisa odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy obowiązująca do ……….
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY :
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