Załącznik nr 5 do SIWZ
WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OFERTA
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81 – 338 Gdynia

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:
,,Wykonanie projektu budynku biurowo – warsztatowo-magazynowego w Gdyni”

Nr sprawy: ZP-JBC-3800-24/17

UMOWA NR ………………………..
zawarta w dniu ...................... ………roku w Gdyni, pomiędzy:
Skarbem Państwa - Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni z siedzibą w Gdyni (kod
pocztowy
81-338), przy ul. Bernarda Chrzanowskiego 10, NIP 586-001-49-32, zwanym w dalszej treści
umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Wiesława Piotrzkowskiego – Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni
przy kontrasygnacie:
Andrzeja Kajuta – Głównego Księgowego
a
/w przypadku spółek prawa handlowego/:
…………………………………… z siedzibą w ………………………. (kod pocztowy:
……………………………..), przy ul. ………………………….., wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd
Rejonowy
..............
w …………. Wydział …………… Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS …………………., REGON …………………….., NIP ………………………, kapitał
zakładowy: ……………….. – wpłacony w całości, zwanym dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
……………………. - …………………………………………………….
…………………… - ………………………………………………………
/w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gosp./:
Panem/Panią …………………………………. prowadzącą działalność gospodarczą pod
firmą
……………………………………………………..
z
siedzibą:
ul.

…………………………………,
…………………………………………….,
…………………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”.

NIP

W następstwie wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej po przeprowadzeniu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: ,,Wykonanie projektu
budynku biurowo – warsztatowo- magazynowego w Gdyni” oraz pełnienie nadzoru
autorskiego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – tekst
jednolity z późn. zm.; dalej jako ustawa PZP lub PZP) podpisano umowę o następującej
treści:
§ 1. Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego
i wykonawczego obiektów Urzędu Morskiego w Gdyni wraz z uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego, w zakresie zawartym w opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
§ 2. Termin realizacji
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania opracowania dokumentacji projektowej wraz
z pozwoleniem na budowę w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania niniejszej
umowy.
2. Termin ustalony w ust. 1 może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia okoliczności,
o których mowa w § 13 niniejszej umowy.
3. Sprawowanie nadzoru autorskiego odbywać się będzie łącznie przez okres 42 miesięcy po
końcowym odbiorze projektu na żądanie Zamawiającego z zaistniałych potrzeb
rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji robót budowlanych i wykonane
będzie za każdym razem bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 dni roboczych
od wezwania na zasadach określonych w §15.
§ 3. Forma oraz sposób przekazania przedmiotu umowy
1. Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje opracowanie niżej wymienionej dokumentacji
w zakresie wymienionym w § 1 umowy, tj.:
a) Wykonanie mapy do celów projektowych , 4 egz. + 1 w wersji elektronicznej
edytowalnej (np. dwg) i 1 egz. w wersji elektronicznej zabezpieczonej (np. pdf)
b) Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 4 egz. + 1 w wersji elektronicznej
edytowalnej i 1 egz. w wersji elektronicznej zabezpieczonej
c) Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wszystkich koniecznych branż ,
4 egz. + 1 w wersji elektronicznej edytowalnej i 1 egz. w wersji elektronicznej
zabezpieczonej
d) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, wskazanie drzew do wycinki , 4 egz. + 1
w wersji elektronicznej edytowalnej i 1 egz. w wersji elektronicznej zabezpieczonej
e) Uzyskanie warunków technicznych, zapewnień od gestorów sieci w zakresie
zaopatrzenia obiektów w tym: w energię elektryczną, wod-kan, telekomunikacyjną ,
cieplną lub gazową
f) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych . 4 egz. +
1 w wersji elektronicznej edytowalnej i 1 egz. w wersji elektronicznej zabezpieczonej

g) Wykonanie przedmiaru robót 4 egz. + 1 w wersji elektronicznej edytowalnej i 1 egz. w
wersji elektronicznej zabezpieczonej
h) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego 4 egz. . + 1 w wersji elektronicznej edytowalnej i
1 egz. w wersji elektronicznej zabezpieczonej
i) Wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 4 egz. . + 1 w wersji
elektronicznej edytowalnej i 1 egz. w wersji elektronicznej zabezpieczonej
j) Uzyskanie wszystkich niezbędnych prawem uzgodnień, decyzji, postanowień i opinii a w
szczególności uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz uzyskanie zgody na
wycinkę drzew włącznie z projektem gospodarki zielenią o ile jest wymagany,
k) Wykonanie wizualizacji zewnętrznej obiektów w 3D (format prezentacji musi pozwalać
na otwarcie narzędziami ogólnodostępnymi darmowymi),
l) Pełnienie nadzoru autorskiego oraz innych czynności przypisanych obowiązkom
Projektanta (rady budowy , projekty zamienne i szczegółowe, konsultacje itp.).
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego dokumentację,
o której mowa w ust. 1 trwale oprawioną.
Całość opracowań musi być dostarczona również w wersji elektronicznej zapisanej
na płytę CD lub DVD (2 szt.) w wersji edytowalnej(.doc, ath, dwg,xls) i pdf.
3. Pokwitowanie przyjęcia dokumentacji oraz decyzji przez Zamawiającego ma tylko taki
skutek, że potwierdza datę jej złożenia Zamawiającemu, a w szczególności nie stanowi
potwierdzenia jej przyjęcia bez zastrzeżeń.
§ 4. Obowiązki stron
1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru dokumentacji wyszczególnionej w
§ 3 ust. 1 niniejszej umowy:
a) w trakcie prac projektowych Zamawiający przewiduje spotkania z Wykonawcą
w celu uzgodnienia proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych oraz
oceny przebiegu procesu projektowania. Spotkania będą organizowane w razie
potrzeby na żądanie Zamawiającego lub wniosek Wykonawcy, przy czym nie
rzadziej niż 1 raz w miesiącu. Ustalenia stron będą dokumentowane w protokole
podpisywanym przez obie strony,
b) odbiór końcowy dokumentacji nastąpi nie później niż w ciągu 15 dni od dnia złożenia
kompletnego opracowania, co zostanie stwierdzone protokołem odbioru końcowego,
sporządzonym przez strony. W przypadku uwag dotyczących dokumentacji, Wykonawca
po konsultacji z Zamawiającym, dokona weryfikacji dokumentacji w terminie
uzgodnionym przez strony. Kompletne opracowanie oznacza dokumentację
zweryfikowaną o uwagi.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) udzielenia Zamawiającemu gwarancji kompletności i dobrej jakości wykonanych na
jego zlecenie prac i przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilno-prawną w zakresie
przedmiotu umowy,
b) opracowania dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia w terminie określonym
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą przez wykwalifikowanych
i uprawnionych specjalistów, zgodnie ze współczesnymi zasadami wiedzy
inżynierskiej, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, w szczególności
art.29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze
zmianami)
c) zapewnienia właściwej kadry z wymaganymi uprawnieniami projektowymi i aktualną
przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów

d) zaopatrzenia dokumentacji projektowej w wykaz opracowań oraz pisemne
oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi
przepisami (w tym techniczno – budowlanymi) oraz że jest wydana w stanie zupełnym
ze względu na cel oznaczony w umowie. Wykaz opracowań i pisemne oświadczenie
stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji projektowej,
e) za pisemną zgodą Zamawiającego Wykonawca może zlecić wykonanie części prac
związanych z wykonaniem przedmiotu umowy innym podmiotom posiadającym
uprawnienia do projektowania o ile nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania
umowy, a także zapewni nadzór autorski tych podmiotów w zakresie wynikającym z
dokumentacji.
f) Przy realizacji Umowy Wykonawca lub zgłoszony przez niego Podwykonawca będzie
stale, przez cały okres trwania umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w
wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań osoby wykonujące
czynności Przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, iż całość
wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę wykonujących czynności w
ramach Umowy musi być im wypłacana w ramach stosunku pracy na podstawie
umowy o pracę.
g) W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez
Wykonawcę (Podwykonawcę) przed zakończeniem trwania umowy, Wykonawca
(Podwykonawca) będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby,
posiadającej doświadczenie, kwalifikacje co najmniej takie jak osoba poprzednio
zatrudniona pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie wymagania, co do
sposobu zatrudnienia na cały okres realizacji zamówienia.
h) W terminie do 7 dni od podpisania Umowy lub od dokonania dozwolonej zmiany w
składzie personelu zatrudnionego na umowę o pracę Wykonawca zobowiązany będzie
złożyć Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów w zakresie
zatrudnienia na umowę o pracę, o których mowa w ustępie poprzedzającym.
i) Niezależnie od wymogu przedstawienia oświadczenia, o którym mowa wyżej,
Zamawiający może na dowolnym etapie realizacji Umowy żądać przedstawienia przez
Wykonawcę dokumentów potwierdzających stan zatrudnienia pracowników na
umowę o pracę zgodny z wymaganiami Zamawiającego w razie powzięcia przez
Zamawiającego wątpliwości, co do prawdziwości lub aktualności oświadczenia, o
którym mowa wyżej. Wykonawca przedkłada żądane dokumenty w terminie 5 dni od
zgłoszenia żądania przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku
z wykonywaniem niniejszej umowy nie mogą być przenoszone bez zgody Zamawiającego
na osoby trzecie.
§ 5. Koordynacja realizacji przedmiotu umowy
1. Obowiązki koordynatora ze strony Zamawiającego sprawować będą:
a) …………………………………………………………………………………
2. Obowiązki koordynatora ze strony Wykonawcy sprawować będą:
a) …………………………………………………………………………………

§ 6. Wynagrodzenie
1. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji, Strony ustalają na kwotę
…………………….. PLN netto (słownie:……….. złotych) z podatkiem VAT w stawce
23 %, tj ………….… zł brutto (słownie:……………..).
2. Wynagrodzenie powyższe ma charakter ryczałtowy i zawiera wszystkie koszty
Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy oraz nie podlega waloryzacji.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy za sprawowanie nadzoru autorskiego strony ustalają do
kwoty …………….. zł (słownie: …………………………………..) netto z podatkiem
VAT w stawce 23 % tj. ………………………. zł (słownie: …………………………….)
brutto, przy czym kwota ta zawiera również koszty dojazdu na budowę, rady budowy, a
także koszty czynności wykonywanych poza placem budowy, a będących konsekwencją
uzgodnień poczynionych na budowie lub radach budowy.
4. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego strony określają wg stawki
……………………… zł brutto za każdy pobyt na budowie i …………. zł brutto za każdy
pobyt na radzie budowy oraz wg stawki ………………….. zł brutto za każdą
roboczogodzinę prac projektowych. Wynagrodzenie płatne będzie za rzeczywisty czas
pełnienia nadzoru autorskiego, bez czasu dojazdu.
5. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy brutto za wykonanie Umowy (Projekt + nadzór)
wynosi ………………….. zł brutto.
6. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego będzie płatne w okresach
miesięcznych w terminie do ………. dni od daty doręczenia faktury z wykazem
czynności. Wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o liczbie
godzin świadczenia usług zgodnie z wymogami minimalnej stawki godzinowej, a w
przypadku zatrudniania na podstawie umów o pracę, zlecenia bądź innych do których
stosuje się przepisy o zleceniu – oświadczenie o stosowaniu stawek wynagrodzenia co
najmniej na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki
godzinowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wykazu czynności i
oświadczenia. Faktury za sprawowanie nadzoru autorskiego będą wystawiane w okresie
miesięcznym po upływie miesiąca kalendarzowego sprawowania tego nadzoru przez
Wykonawcę.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dokumentacji opisane w § 3 będzie wypłacane
w ratach zgodnie z harmonogramem prac stanowiącym załącznik nr 2 do umowy z
zastrzeżeniem, iż ostatnia rata wynagrodzenia zostanie wypłacona po dokonaniu
końcowego odbioru prac projektowych i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i
decyzji zezwalającej na wycinkę drzew a w przypadku wad w przedmiocie odbioru - do
dnia podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie zgłoszonych wad.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy za sprawowanie nadzoru autorskiego będzie wypłacane
miesięcznie w ratach i stanowić będzie sumę iloczynów ilości pobytów i godzin
projektowych oraz ich cen jednostkowych, zgodnie z Formularzem Cenowym, z
zastrzeżeniem, iż ostatnia rata wynagrodzenia równa sumie części należnych za dwa
ostatnie miesiące świadczenia usługi zostanie wypłacona po dokonaniu końcowego
odbioru robót budowlanych objętych nadzorem, a w przypadku wad w przedmiocie
odbioru - do dnia podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie zgłoszonych wad.
9. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadkach zmian:
a) minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz.
2008 z późniejszymi zmianami),

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
– jeżeli Wykonawca złoży wniosek, w którym wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na
koszty wykonania przedmiotu umowy, a Zamawiający uzna ten wniosek za zasadny.
10. Zmiany wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w ust. 8 powyżej, mogą być
dokonane wyłącznie w wyniku negocjacji Stron, drogą wprowadzenia aneksu do umowy
§ 7. Warunki płatności
1. Płatność za wykonany przedmiot umowy nastąpi po odbiorze dokumentacji wymienionej
w § 3 na zasadach określonych w § 6 ust. 7.
2. Płatność nastąpi w terminie do ……….. dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury wraz z załączonym protokołem odbioru, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy.
3. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniać będzie podatek VAT
w ustawowej wysokości.
4. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe
Zamawiającego zostanie obciążone kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim
dniu terminu płatności.
5. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.
6. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT i posiadają następujące numery
identyfikacji podatkowej:
a) Zamawiający: NIP 586 – 001 – 49 – 32
b) Wykonawca: NIP ................................

§ 8. Podwykonawstwo
1. Wykonawca jest uprawniony do posłużenia się przy wykonaniu Umowy osobami trzecimi,
za które ponosi jednak pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Niedozwolone jest
powierzenie podwykonawcom wykonania całego zakresu Umowy. Powierzenie wykonania
części przedmiot umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy w żadnym zakresie z
osobistej odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy.
2. Skierowanie do wykonania przedmiotu Umowy podwykonawców innych niż wskazani w
ofercie musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane pisemnie
przez Zamawiającego w sposób niżej opisany.
3. Wykonawca, a także zgłoszony przez niego podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub
dostawy objęte zakresem niniejszej Umowy, jest obowiązany do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy lub projektu zmiany tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dodatkowo dołączyć zgodę
Wykonawcy na zawarcie takiej umowy o podwykonawstwo. Obowiązek przedłożenia
projektu umowy nie dotyczy umów o podwykonawstwo mających za przedmiot usługi lub
dostawy o wartości niższej niż 50 000 zł brutto.
4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy podwykonawczej wyraża
zgodę na jej zawarcie lub zgłasza uzasadniony sprzeciw. Zamawiający w szczególności
może zgłosić sprzeciw przeciwko zatrudnieniu podwykonawcy, jeśli kwalifikacje

podwykonawcy nie odpowiadają kwalifikacjom Wykonawcy wymaganym w SIWZ lub w
ocenie Zamawiającego zakres Umowy, który Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcy wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę.
5. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
usługi lub dostawy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez podmiot do tej
zapłaty zobowiązany. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej dotyczy wyłącznie
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o
podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie
(należność główna), bez ewentualnych odsetek za opóźnienie.
6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wzywa Wykonawcę do zgłoszenia
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 7 dni od doręczenia wezwania.
Niezgłoszenie uwag w zakreślonym terminie będzie uważane za brak zastrzeżeń
Wykonawcy, co do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie, w jakim podmioty te domagają
się tej zapłaty.
7. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, co do zasadności bezpośredniej zapłaty
z umowy podwykonawczej, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b) 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
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty, a uwagi Wykonawcy w tym zakresie Zamawiający uzna za
niewiarygodne.
8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a w razie braku takiej
możliwości z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Wykonawca jest uprawniony do posłużenia się przy wykonaniu Umowy osobami trzecimi,
za które ponosi jednak pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Niedozwolone jest
powierzenie podwykonawcom wykonania całego zakresu Umowy. Powierzenie wykonania
części przedmiot umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy w żadnym zakresie z
osobistej odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy.
9. Niezależnie od powyższego Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może powierzyć
podwykonawcy następujących kluczowych części zamówienia:
a) sporządzenia Raportu Końcowego z wykonania usługi,pod rygorem odstąpienia przez

Zamawiającego od umowy w terminie 60 dni od stwierdzenia przez Zamawiającego, iż
takie powierzenie miało miejsce.

10.
Skierowanie do wykonania przedmiotu Umowy podwykonawców innych niż
wskazani w ofercie musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane
pisemnie przez Zamawiającego w sposób niżej opisany.
11.
Wykonawca, a także zgłoszony przez niego podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
usługi lub dostawy objęte zakresem niniejszej Umowy, jest obowiązany do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy lub projektu zmiany tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dodatkowo dołączyć zgodę
Wykonawcy na zawarcie takiej umowy o podwykonawstwo. Obowiązek przedłożenia
projektu umowy nie dotyczy umów o podwykonawstwo mających za przedmiot usługi lub
dostawy o wartości niższej niż 50 000 zł brutto.
12.
Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy podwykonawczej
wyraża zgodę na jej zawarcie lub zgłasza uzasadniony sprzeciw. Zamawiający w
szczególności może zgłosić sprzeciw przeciwko zatrudnieniu podwykonawcy, jeśli
kwalifikacje podwykonawcy nie odpowiadają kwalifikacjom Wykonawcy wymaganym w
SIWZ lub w ocenie Zamawiającego zakres Umowy, który Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcy wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę.
13.
Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
usługi lub dostawy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez podmiot do tej
zapłaty zobowiązany. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej dotyczy wyłącznie
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o
podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie
(należność główna), bez ewentualnych odsetek za opóźnienie.
14.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wzywa Wykonawcę do
zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 7 dni od
doręczenia wezwania. Niezgłoszenie uwag w zakreślonym terminie będzie uważane za
brak zastrzeżeń Wykonawcy, co do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie, w jakim podmioty te
domagają się tej zapłaty.
15.
W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, co do zasadności bezpośredniej
zapłaty
z umowy podwykonawczej, Zamawiający może:
d) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
e) 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
f) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty, a uwagi Wykonawcy w tym zakresie Zamawiający uzna za
niewiarygodne.

16.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a w razie braku takiej
możliwości z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 9. Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za
przedmiot umowy,
b) za opóźnienie w wykonaniu umowy w terminie w niej określonym w wysokości 0,5 %
wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia,
c) za opóźnienie w usunięciu wad dokumentacji/Projektu stwierdzonych przy odbiorze w
wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od
dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
d) za niezłożenie w terminie określonym Umową zgodnego z prawdą oświadczenia
potwierdzającego zatrudnienie pracowników Wykonawcy na umowę o pracę, a także za
niezłożenie w terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających
wymagany poziom zatrudnienia na umowę o pracę – w wysokości 500 zł za każdy dzień
opóźnienia,
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji
przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy, kary umowne
będą naliczane od nowych terminów.
5. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
§10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Celem pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, Wykonawca wnosi w dniu podpisania niniejszej Umowy
zabezpieczenie w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie
umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, co stanowi kwotę ……………………. zł
(słownie:……………………………..)wformie……………………………………………
………………
2. Wykonawca zobowiązuje się wnieść i utrzymywać zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w jednej lub kilku formach wyszczególnionych w art. 148 ust. 1 ustawy PZP.
Wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy PZP nie
jest dopuszczalne pod żadnym warunkiem. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
wniesienia zabezpieczenia w formie, o której mowa w art. 150 ust. 3 PZP.
3. Zmiana formy zabezpieczenia w trakcie obowiązywania umowy jest dopuszczalna pod
warunkiem, iż zachowanie zostanie ciągłość zabezpieczenia, nie zostanie zmniejszona

wysokość zabezpieczenia, a nowa forma zabezpieczenia będzie jedną z form, o których
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy PZP.
4. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mieć charakter abstrakcyjny, to jest
zobowiązywać Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Zamawiającemu
jako Beneficjentowi gwarancji kwoty objętej żądaniem wypłaty, na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
Przedstawiona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie może w
szczególności zawierać żadnych postanowień, na mocy których Gwarant byłby
uprawniony do merytorycznego badania zasadności żądania wypłaty.
5. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa złożona tytułem zabezpieczenia należytego
wykonania umowy będzie zobowiązywała Gwaranta do wypłaty do 100 % wartości
zabezpieczenia, o której mowa ust. 1 niniejszego paragrafu przez okres realizacji usługi
nadzoru środowiskowego powiększony o 30 dni oraz będzie zobowiązywała Gwaranta do
wypłaty do 30 % wartości zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1 przez okres
obowiązywania rękojmi za wady Dokumentacji powiększony o 15 dni.
6. Dostarczona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa złożona tytułem
zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi nadto zawierać klauzule o:
a) zgodzie Gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek
modyfikacja umowy lub zakresu prac, które mają zostać wykonane zgodnie z umową,
lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących umowę, jakie mogą zostać
sporządzone między Zamawiającym (Beneficjentem), a Wykonawcą, nie zwalniała
Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji,
b) rezygnacji Gwaranta z konieczności zawiadamiania o zmianie, uzupełnieniu lub
modyfikacji, o których mowa powyżej oraz uzyskiwania na nie zgody Gwaranta,
c) o treści: „Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z
prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego
właściwego dla siedziby Zamawiającego.”
7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione na okres realizacji nadzoru zgodnie
z postanowieniami Umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go
przez Zamawiającego za należycie wykonane, to jest od dnia zatwierdzenia przez
Zamawiającego Raportu Końcowego. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione na
okres obowiązywania rękojmi za wady w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za
wady Dokumentacji.
8. Za wyjątkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, każde zabezpieczenie, jak również
zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiającego. Zatwierdzenie zabezpieczenia będzie odbywało się w ten sposób, iż
Wykonawca przedstawia Zamawiającemu projekt zabezpieczenia w wersji elektronicznej
umożliwiającej edytowanie, a Zamawiający w terminie maksymalnie 7 dni wniesie uwagi
do tegoż projektu zabezpieczenia lub dokona jego akceptacji, a następnie prześle uwagi lub
akceptację w wersji elektronicznej do Wykonawcy. W razie potrzeby, powyższą procedurę
powtarza się.

§ 11. Rękojmia i gwarancja
1.

Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej
rękojmi
i …………. miesięcznej gwarancji, licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru
Końcowego przez Zamawiającego.

2.

O wykryciu wady Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę na piśmie, przy
czym wystarczające jest wysłanie faksu lub wiadomości e-mail do Wykonawcy.

3.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia, na swój koszt, ujawnionych w okresie
rękojmi
i gwarancji, bądź przy odbiorze, wad odnoszących się do Przedmiotu Umowy –
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni.

4.

Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 7 dni od daty
zawiadomienia o wadzie przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie
ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W tym
przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonej w § 10.

5.

Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji mogą być dochodzone po upływie jej terminu,
jeżeli Zamawiający ujawni wadę w okresie rękojmi i gwarancji.

6.

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
Zamawiający ma prawo zlecenia ich usunięcia innym wykonawcom na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez konieczności uprzedniego informowania o takim zleceniu
Wykonawcy.

7.

Po odbiorze robót związanych z usunięciem wad z tytułu gwarancji i rękojmi, okres
rękojmi
i gwarancji ulega wydłużeniu o czas od zgłoszenia do usunięcia wady.

8.

Dochodzenie roszczeń z tytułu zastępczego usuwania wad lub ponownego wykonania
Przedmiotu Umowy może nastąpić niezwłocznie po ich ustaleniu, a przed zapłatą
innemu wykonawcy.

9.

Zamawiający może dochodzić roszczeń z rękojmi niezależnie od roszczeń
gwarancyjnych. Jeżeli Zamawiający nie wskaże, z jakiego trybu korzysta dochodząc
roszczeń, uważa się, iż realizuje roszczenia z rękojmi.
§ 11. Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji Umowy ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, przy czym suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia
nie może być niższa niż całkowita wartość brutto wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie niniejszej Umowy.
2. Zamawiający może żądać kopii aktualnie obowiązującej polisy ubezpieczeniowej lub
innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z
potwierdzeniem opłacenia wymagalnych składek na dowolnym etapie obowiązywania
umowy.

3. Zamawiający dopuszcza przedstawienie polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu
potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia z krótszym terminem ważności niż cały
okres realizacji przedmiotu umowy, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy, przy czym nie
później niż na 30 dni przed upływem ważności polisy lub dokumentu Wykonawca
przedstawi przedłużenie ważności ubezpieczenia na kolejny okres lub nowy dokument
ubezpieczenia zgodnego z wymaganiami Zamawiającego.
§ 12. Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie umowy
1. Oprócz przypadków 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, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy w
tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach.
b) w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy,
c) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.
d) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego
złożonego na piśmie.
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru dokumentacji/Projektu,
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
i musi zawierać uzasadnienie.
§ 13. Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, możliwość
zmiany umowy istnieje w razie:
a) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy i
mających wpływ na treść umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany
regulacji prawnych,
b) przedłużających się ponad ustawowe terminy procedur administracyjnych oraz innych
terminów załatwiania spraw urzędowych, mających wpływ na termin wykonania
przedmiotu umowy,
c) likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, zajęcia majątku Wykonawcy lub
zaangażowania Wykonawcy w inne przedsięwzięcia uniemożliwiające prawidłowe
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, poprzez zastąpienie Wykonawcy
podwykonawcą wykonującym przedmiot umowy w całości bądź w części, o ile
pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą zostanie zawarta umowa o podwykonawstwo
zgodnie z wymogami § 4 ust. 2 lit. e umowy powyżej,

3. W żadnym wypadku Wykonawca, nawet w razie zaistnienia okoliczności wskazanych
powyżej, nie jest uprawniony do wstrzymania prac, odmowy ich wykonania bez zgody
Zamawiającego.
§ 14. Prawa autorskie
1. Z chwilą stworzenia przedmiotu umowy (Dzieła) o którym mowa w § 1 w ramach
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość
autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Dzieła wraz z wyłącznym prawem
zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
2. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust.1 następuje
w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności:
1)Utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie
magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo.
2)Zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na
taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo.
3)Wprowadzania do obrotu.
4)Wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej.
5)Publicznego udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie).
6)Publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania.
7)Wystawiania.
8)Wyświetlania.
9)Użyczania i/lub najmu.
10)Dzierżawy.
11)Nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację
naziemną.
12)Nadawania za pośrednictwem satelity.
13)Równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) Dzieła.
3. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 i 2 nie jest ograniczone czasowo, ani
terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich
innych państw.
4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonania w imieniu autora Dzieła – jego
autorskich praw osobistych, a w szczególności do: - decydowania o nienaruszalności
treści i formy Dzieła, - decydowania o pierwszym udostępnieniu Dzieła publiczności, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Dzieła.
5. Wykonawca zobowiązuje się, że autor nie będzie wykonywał w stosunku do
Zamawiającego swych autorskich praw osobistych.
6. Z chwilą dostarczenia Zamawiającemu przedmiotowego Dzieła Wykonawca przenosi na
niego własność egzemplarzy (nośników materialnych), na których utrwalono to Dzieło.
7. Zamawiający ma prawo dokonywania zmian Dzieła, wynikających z opracowania
redakcyjnego, w szczególności przerywania go materiałami reklamowymi
i promocyjnymi.
8. Zamawiający ma prawo do korzystania z fragmentów Dzieła i rozporządzania nimi
w zakresie pól eksploatacyjnych określonych w ust. 2.
9. Zamawiającemu przysługuje prawo włączania i wykorzystywania przedmiotowego Dzieła
w ramach dowolnych utworów i innych dóbr (m.in. dowolnych programów
komputerowych, utworów audiowizualnych, stron WWW, baz danych).

§ 15. Nadzór autorski
1. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje wykonywanie podstawowych obowiązków
projektanta w zakresie nadzoru autorskiego, wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a ponadto wyjaśnianie wątpliwości dotyczących
projektu i zawartych w nim rozwiązań.
2. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski w zakresie obejmującym w szczególności:
a) stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności realizacji
z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi,
b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego, projektów
wykonawczych, STWiOR i ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji
projektowej,
c) uzgadnianie, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych,
możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań
technicznych i technologicznych,
d) opracowanie dokumentacji zamiennych wynikających z treści dokonanych uzgodnień
w trakcie wykonywania robót budowlanych,
e) kwalifikowanie zmian jako nieistotne lub istotne w rozumieniu odpowiednich
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,
f) sygnalizowanie sytuacji, gdy zakres proponowanych zmian powoduje istotną zmianę
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającą uzyskania decyzji o zmianie
pozwolenia na budowę oraz proponowanie rozwiązań (o ile to możliwe) zamiennych
nie powodujących takiej zmiany,
g) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,
uczestnictwo w odbiorach robót zanikających oraz w odbiorze końcowym budowy,
procedurach rozruchu,
h) ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności
z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami,
i) udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych
zdolności użytkowych całego przedsięwzięcia inwestycyjnego,
j) udział w czynnościach kontrolnych uprawnionych organów i instytucji.
3. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót
budowlanych, za zgodą Wykonawcy, osoby sprawujące nadzór dokumentować będą
przez:
a) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
b) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz
informacją jaki element dokumentacji zastępują,
c) wpisy do Dziennika Budowy,
4. Wykonawca udzielał będzie konsultacji Zamawiającemu w zakresie zgłaszanych przez
wykonawcę robót budowlanych lub inne podmioty wad lub braków projektu
budowlanego oraz w ramach wynagrodzenia za wykonanie Projektu będzie usuwał te
błędy i braki, w szczególności poprzez sporządzenie odpowiedniej dokumentacji
pozwalającej na dalsze prowadzenie prac przez wykonawcę robót budowlanych.
5. Wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w ramach usługi zostaną
Zamawiającemu dostarczone również w wersji elektronicznej (plik PDF) oraz
edytowalnej (bez zabezpieczeń).

6.

7.

8.

Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót,
jednak w wymiarze nie mniejszym niż:
a) ilość pobytów na budowie – 10
b) ilość pobytów na radzie budowy – 5
c) ilość roboczogodzin prac projektowych w ramach nadzoru - 30
W wyżej określonym wymiarze Wykonawca będzie brał udział w komisjach i naradach
technicznych organizowanych przez Zamawiającego na każde wezwanie Zamawiającego,
dokonane telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną (e-mail) na 2 dni przed
oczekiwanym pobytem.
Każdy pobyt Wykonawcy na budowie musi być odnotowany wpisem do Dziennika
Budowy. Pobyt nieodnotowany w Dzienniku Budowy uważa się za nieodbyty, a
Wykonawca nie nabywa za niego prawa do wynagrodzenia.
§ 16. Postanowienia końcowe

1. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów,
wynikłych w związku z realizacją przedmiotu umowy. W przypadku niemożności
osiągnięcia porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo
zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
3. Niniejszą umowę wraz załącznikami sporządzono w trzech jednobrzmiących
egzemplarzach, w tym, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy:
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz cenowy.
3. Harmonogram prac i płatności
4. Druk oferty Wykonawcy.
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