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ZAŁĄCZNIK NR 7
projekt umowy

Umowa nr ………………
zawarta w dniu ……………….
a
…………………………………………..
wpisanym do …………………………..
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
reprezentowanym przez: …………………………
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym została zawarta umowa następującej treści:
§1
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac polegających na Rewitalizacji neogotyckiej
kaplicy grobowej w miejscowości Żuławki - etap I.
§2
Szczegółowy zakres prac został opisany w programie prac Projektu budowlanego z programem
prac konserwatorskich Remontu kaplicy grobowej oraz przyległego terenu wraz z
zabezpieczeniem reliktów nagrobków i pozostałości murów w miejscowości Żuławki. W zakres
prac wchodzą min. :
1. Wykonanie czynności wstępnych, tj. dokumentacja fotograficzna, badania polichromii i
pierwotnych powłok malarskich, miejscowa dezynfekcja.
2. Miejscowe, wstępne wzmocnienie pudrujących się elementów ceglanych oraz spoin
wapiennych i historycznych zapraw.
3. Zamówienie materiałów potrzebnych do rekonstrukcji.
4. Uporządkowanie obiektu oraz terenu wokół kaplicy, wykonanie przecinki sanitarnej, wycinka
krzewów, usunięcie karpowin, oczyszczenie terenu, mikroniwelacja, wykonanie trawników
dywanowych, nasadzenie roślin.
5. Likwidacja spękań murów kaplicy, wzmocnienie struktury materiałów, wypełnienie ubytków
w cegłach, spoinowanie. Konserwacja murów ceramicznych.
6. Wykonanie hydroizolacji .
7. Usunięcie wtórnych, cementowych wypełnień oraz zapraw z elewacji, skucie wtórnych
wypraw, przemurowania, oczyszczenie powierzchni elewacji, odsolenie cokołu naprawa spękań
murów ceramicznych, wymiana licówki, scalenie kolorystyczne elewacji, hydrofobizacja
elewacji.
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8. Wykonanie ściągów stalowych, wykonanie porowatej opaski, wymiana / naprawa pokrycia
dachowego i opierzeń, obróbek, orynnowania .
9. Konserwacja elementów żeliwnych, odtworzenie elementów żeliwnych, rekonstrukcje
dekoracji, konserwacja wrót, naprawa schodów, posadzki ceramicznej.
10. Roboty impregnacyjno - odgrzybieniowe, wentylacja kaplicy.
§3
Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ustala się na dzień: …………….
§4
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony
ustalają - zgodnie z ofertą przetargową Wykonawcy na kwotę :
- netto: …………………….. PLN
- brutto: …………………….PLN
(słownie…………………………………………………………………………………………)
2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, a w
szczególności wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe , zagospodarowanie placu budowy,
koszty utrzymania zaplecza budowy itp.
3. Rozliczenie za prace objęte umową, których cenę określono w ust. 1 odbędzie się po
podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru i nie będzie podlegało waloryzacji ze względu na
inflację.
4. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, zapłata
wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem przez Wykonawcę
dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom. Dowody należy przedłożyć Zamawiającemu na co najmniej 5 dni przed
upływem terminu zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
5. Dowodem potwierdzającym rozliczenie się Wykonawcy z podwykonawcą lub dalszym
podwykonawcą jest oświadczenie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o terminowej
zapłacie wynagrodzenia przez Wykonawcę podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
z podaniem terminu i wysokości wypłaconego wynagrodzenia;
6. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiający wstrzyma wypłatę
wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane.
7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę faktury lub rachunku za wykonanie
podzleconej części zamówienia, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do
rozliczenia się z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą na co najmniej 5 dni przed
upływem terminu rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą.
8. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi w oparciu o fakturę ,płatną w terminie do 30 dni od
daty jej otrzymania przez Zamawiającego oraz po przedłożeniu dowodów, o których mowa w
ust. 5
9. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawcę na rzecz podwykonawcy lub przez podwykonawcę na rzecz dalszego
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podwykonawcy, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który
zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi (bezpośrednia zapłata wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy 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).
10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawcy przysługuje prawo do zgłoszenia uwag w terminie
określonym przez Zamawiającego w skierowanej do niego informacji. Termin na zgłoszenie
uwag nie będzie krótszy niż 7 dni od daty doręczenia tej informacji.
12. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, w terminie, o którym mowa w ust.11,
Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo;
b) złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co
do wysokości należnej zapłaty;
c) dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,
Zamawiający
potrąca
kwotę
wypłaconego
wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
14. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
15. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach
handlowych za zwłokę w płatności faktury.
§5
1. Zamawiający wyznacza:
1) Inspektora Nadzoru: ……………………………..
2) osobę do kontaktu: ………………………………..
2. Wykonawca ustala Kierownika Budowy w osobie :……………………..
§6
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować miejsce wykonywania prac
remontowych i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru robót.
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać certyfikat zgodności z
Polską Normą lub aprobatą techniczną dotyczące materiałów zamawianych i używanych do
wykonania przedmiotu umowy lub krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
3. Wykonawca zapewni potrzebne urządzenia, pracowników oraz materiały wymagane do
zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na
terenie wykonywania prac budowlanych.
4. Badania o których mowa w ust. 3. będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.
5. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą Umową, to
Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia
tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót, są niezgodne z Umową,
to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś w przypadku zgodności koszty
pokrywa Zamawiający.
§8
1. Wykonawca może zlecić wykonanie części robót osobom fizycznym lub prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność
prawną, posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i dysponującym osobami
posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie do wykonania zleconych
robót.
2. Ustalony w Umowie zakres Przedmiotu Umowy realizowany będzie z udziałem następujących
podwykonawców/dalszych podwykonawców w następującym zakresie:……………….
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w takim samym stopniu, jak za własne.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o
podwykonawstwo, którą zamierza zawrzeć, a której przedmiotem są roboty budowlane na 14 dni
kalendarzowych przed planowanym przystąpieniem podwykonawcy do wykonywania robót.
Postanowienie stosuję się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców.
5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia mu przez
Wykonawcę projektu Umowy z podwykonawcą, o której mowa w ust. 4, nie zgłosi do niej
zastrzeżeń w formie pisemnej, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie Umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć Umowę z podwykonawcą o treści zgodnej z projektem,
na który Zamawiający wraził zgodę zgodnie z ust. 5.
7. Umowa, o której mowa w ust. 6, musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
8. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do zawartej Umowy o podwykonawstwo w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej przedstawienia uważa się za akceptację Umowy
przez Zamawiającego.
10. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy w sprawie zamówienia
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publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy umów o
podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.
11. W przypadku, gdy w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 10 zawarto termin
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy dłuższy niż określony w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i w § 4 ust. 7 niniejszej umowy, Zamawiający poinformuje o tym
Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia
o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1 lit. g niniejszej umowy.
12. Umowa, o której mowa w ust. 11, musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
13. Wymogi, o których mowa w ust. 4-12, stosuje się odpowiednio do projektu zmiany Umowy
o podwykonawstwo oraz do zmiany Umowy o podwykonawstwo.
§9
1. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, wszystkich osób wykonujących następujące czynności w
zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
- roboty ogólnobudowlane,
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1
czynności, w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogu i
dokonywania ich oceny.
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca w
wyznaczonym terminie przedłoży niżej wymienione dowody w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących dane czynności, zawierające w szczególności: dokładne określenie
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia, wskazanie że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczny tych
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
b) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umów
o pracę osób wykonujących wskazane czynności (kopie umów powinny zostać zanonimizowane
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych, tj. bez adresów, nr PESEL, natomiast informacje dot. imion,
nazwisk, daty zawarcia umowy, jej rodzaju i wymiaru etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania,
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę/ podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności, a także z tytułu niezłożenia w
wyznaczonym terminie żądanych dowodów, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej – jak stanowi § 11 niniejszej umowy,
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5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do przeprowadzenia kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
§ 10
1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej rękojmi za wady .
2. Wykonawca udziela …………….- miesięcznej rękojmi za wady na wykonany przedmiot
umowy.
3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od
uprawnień z gwarancji.
§ 11
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub w usuwaniu wad stwierdzonych przy
odbiorze końcowym – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za
każdy dzień zwłoki;
b) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązanie przez Zamawiającego z powodu
okoliczności leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust.1;
c) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązanie przez Wykonawcę z powodu
okoliczności leżących po jego stronie – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w
§ 4 ust. 1;
d) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie rękojmi - w wysokości 0,1%
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów
ich usunięcia wskazanych przez Zamawiającego.
e) w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 5 % wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy;
f) w przypadku nie przedłożenia w wymaganym terminie poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 5%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy;
g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zapłaty
w okolicznościach wskazanych w § 8 ust. 11 umowy - w wysokości 5% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy;
h) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1
umowy, za każdy brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia (dotyczy to zarówno płatności
częściowych,
jak
i
płatności
końcowych
wynikających
z
umów
o podwykonawstwo),
i) w przypadku dopuszczenia do wykonywania czynności, o których mowa w § 9 ust. 1 przez
osoby, które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę -w wysokości 500 zł, za każdą
osobę,
l) w przypadku nieprzedstawienia w terminie oświadczeń, dokumentów czy wyjaśnień, o którym
mowa w § 9 ust. 2 i 3, przedstawienia oświadczeń, dokumentów czy wyjaśnień niezgodnych z
prawdą - w wysokości 1000 zł za każdy dzień utrzymywania się stanu niezgodnego z umową,
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2.

Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych ze wszystkich tytułów oraz ma prawo
dochodzić uzupełniającego odszkodowania w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa
poniesionej szkody.
3. Kara umowna płatna jest w terminie 14 dni od daty doręczenia pisemnego wezwania do
zapłaty.
4. Naliczone kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§ 12
1. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez
Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych
robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. Jeżeli wady stwierdzone w czasie realizacji robót bądź podczas odbioru końcowego nadają się
do usunięcia, a nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do zobowiązania Wykonawcy do powtórnego wykonania robót w określonym
terminie.
3. Jeżeli stwierdzone podczas odbioru końcowego wady nie nadają się do usunięcia, a nie
uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo stosownie obniżyć
wynagrodzenie Wykonawcy.
4. Strony postanawiają , że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych
przy odbiorze wad.
5. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: odbiór
przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego po
uprzednim przedłożeniu protokołów odbiorów robót zanikających, dokumentacji
powykonawczej , atestów dotyczących materiałów i urządzeń.
6. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do
żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.
7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.
§ 13
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny
ofertowej brutto, tj. .kwota ………….PLN (słownie ……………………………………….. )
w formie……………………….……..
2. Zamawiający:
a) zwróci 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, na podstawie protokołu odbioru
końcowego,
b) pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu
rękojmi za wady. Kwota ta będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.
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§ 14
Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje
możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej
jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków jej
wprowadzenia:
1. zmiana terminu na zakończenie robót może nastąpić w przypadku:
a) wstrzymania realizacji robót spowodowanej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
b) warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót, np. długotrwałe intensywne
opady deszczu itp.,
c) konieczności wprowadzenia zmian w przewidzianym zakresie robót w przypadku, gdy
w trakcie realizacji robót zostanie stwierdzone, że przewidziany zakres robót jest
niewystarczający i zachodzi konieczność wykonania dodatkowych prac lub zmiany zakresu
robót,
d) koniecznością wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz, o czas niezbędny do wykonania
dodatkowych badań lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień
związanych z uzyskanymi wynikami badań lub ekspertyz,
e) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstąpienia od realizacji części prac,
2. pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni
wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron umowy.
b) zmiana osoby, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy, w takim przypadku
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowana osoba spełnia
wymagania w stopniu nie mniejszym, niż wymagania stawiane odpowiednio Kierownikowi
budowy
w
trakcie
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego,
w wyniku którego została zawarta umowa.
§ 15
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy następują w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiej zmiany.
§ 16
Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 17
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 18
Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach , jeden dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiającego.
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