
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Umowa Nr

W dniu  ……………… pomiędzy  Parafią  Rzymskokatolicką  p.w.  Św.  Augustyna  w  Świętochłowicach

(NIP: 733 11 40 336) z siedzibą przy ulicy dr Bukowego 22, 41-605 Świętochłowice, 

którą reprezentuje:

ks. Mariusz Dronszczyk – Proboszcz Parafii

zwanym dalej Zamawiającym, a:

…...........................................................................................................................

…...........................................................................................................................,

zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący przedmiot umowy,

będący zamówieniem, do którego w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) nie mają zastosowania

przepisy ww. ustawy:

„Wykonanie prac budowlano – konserwatorskich w Kościele parafialnym p.w. Św. Augustyna 

w Świętochłowicach”

Zamówienie  może  zostać  udzielone  m.in.  w  ramach  projektu,  w  którym  Zamawiający  jest

zobowiązany  do  stosowania  Wytycznych  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w  ramach

Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz

Funduszu Spójności na lata 2021-2027 lub innych funduszy europejskich i środków publicznych.

2.  Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy z podziałem na etapy realizacji  stanowić

będzie harmonogram realizacji robót, który Wykonawca dostarczy w terminie 5 dni od podpisania

umowy.

3.  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  zakres  prac  będący  przedmiotem  umowy  zgodnie  z

umową,  aktualnym  poziomem  wiedzy  technicznej,  obowiązującymi  przepisami,  normami  i

wytycznymi oraz z należytą starannością.

4. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia powinna być zgodna z wymaganiami i spełniać

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia  18.09.2020r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego  (Dz.U.

z 2020r., poz. 1609), w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie

określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych

kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r., Nr 130, poz.1389) oraz w Rozporządzeniu

Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy

dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych

oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (tekst  jednolity  Dz.U.  z  2013  r.,  poz.  1129),

Rozporządzeniu  Ministra  Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia  02.12.2015 r.  w sprawie

uzgadniania  projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  (Dz.U.  z 2015r.,

poz. 2117) oraz pozostawać w zgodności z wytycznymi Zamawiającego.



5. Wykonawca do opracowanej dokumentacji załączy oświadczenia:

- potwierdzające jej zgodność z umową i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz

kompletność z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

-  potwierdzające,  że  stanowi  ona  jego wyłączną  własność  i  nie  jest  obciążona prawami  osób

trzecich

oraz że praw takich nie narusza.

6.  Wykonawca  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  za  zgodność  opracowanego  projektu

z obowiązującymi  przepisami.  Po  uzyskaniu  odpowiednich  pozwoleń  (konserwatorskie,

budowlane) 

przyjmuje się, że dokumentacja projektowa została wykonana prawidłowo.

7.  Zamawiający  nie  jest  zobowiązany  do  dokonywania  sprawdzenia  jakości  i  poprawności

wykonanej dokumentacji projektowej.

8.  Z  chwilą  odbioru  przez  Zamawiającego  przedmiotu  umowy  Wykonawca  przenosi  na

Zamawiającego na czas nieoznaczony majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej

i powykonawczej stanowiącej przedmiot umowy. Zamawiający bez zgody Wykonawcy i autorów

opracowań projektowych nie może ich udostępniać ani rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie.

9. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji

w oparciu  o  opracowaną  przez  niego  dokumentację  projektową.  Z  tytułu  pełnienia  nadzoru

autorskiego Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

10.  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  powołania  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  i

powiadomienia o tym Wykonawcy w terminie 3 dni od daty jego powołania.

§ 2

1. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków dotacyjnych jednak

nie dłużej jak do dnia 31. 12. 2031 r. w tym  dokumentację projektową należy wykonać do 6

tygodni od dnia podpisania umowy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zorganizować, zabezpieczyć, utrzymywać miejsce

robót wraz z jego zapleczem i niezbędnymi mediami oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa na

terenie budowy;  w szczególności  wykonać trwałe wygrodzenie,  wywiesić  tablice ostrzegawcze

i informacyjne itp.

2. Wykonawca zobowiązuje się nie naruszać porządku i czystości miejsca robót i jego otoczenia.

3.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  gromadzenia  i  tymczasowego  składowania  gruzu

i odpadów powstałych  podczas  robót  wyłącznie  w  miejscu  do  tego  wyznaczonym  w  ramach

uzgodnionego z Zamawiającym zagospodarowania terenu budowy.

4. Wykonawca jest zobowiązany do wywozu gruzu i odpadów na składowisko komunalne na własny

koszt, a dowód zapłaty za ich przyjęcie stanowić będzie warunek zapłaty faktury za roboty, o

której

mowa  w  §10;  w  przypadku  innego  ich  zagospodarowania  Wykonawca  przedłoży  dokument

świadczący o legalnym sposobie zagospodarowania (wywozu) gruzu i odpadów.

5. Wykonawca, po zakończeniu robót objętych niniejszą umową, winien uporządkować miejsce



robót natomiast miejsca bezpośrednio przyległe, z których korzystał w trakcie prowadzenia robót

przywrócić do stanu pierwotnego lub odtworzyć do stanu co najmniej nie pogorszonego.

6.  Utrzymanie  czystości  i  porządku  oraz  gospodarkę  odpadami  należy  prowadzić  zgodnie

z właściwymi w tym zakresie przepisami.

7. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L

z 04.05.2016  r.,  Nr  119,  s.  1),  zwanego  dalej  w skrócie  „RODO” wobec  osób  fizycznych,  od

których  dane osobowe bezpośrednio  lub  pośrednio  zostały  pozyskane w związku z  realizacją

umowy;

2) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych

(Dz.U.

z 2019r. poz. 1781).

8. Wykonawca w szczególności oświadcza, że:

1) znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych

osobowych mające zastosowanie oraz RODO;

2)  zapewni  wystarczające  gwarancje  wdrożenia  odpowiednich  środków  technicznych

i organizacyjnych,  aby  przetwarzanie  danych  osobowych  spełniało  wymogi  wynikające

z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie

i chroniło prawa osób, których dane dotyczą;

3)  w przypadku korzystania  z podwykonawców/dalszych podwykonawców zapewni  aby zostały

przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych

osobowych  spełniało  wymogi  wynikające  z  obowiązujących  przepisów  o  ochronie  danych

osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

§ 4

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i  finansową za szkody powstałe w związku

z prowadzonymi  robotami,  w  trakcie  trwania  umowy,  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi,  oraz  w

związku

z ruchem pojazdów mechanicznych i sprzętu na terenie budowy.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność przez cały okres budowy za zabudowane przez siebie

rusztowania elewacyjne jak i wewnątrz budynku kościoła. Wykonawca jest ich jedynym gestorem

i dysponentem.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do posiadania ważnej

polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Wartość polisy nie może być niższa niż 500 000,00 zł.

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ważną polisę ubezpieczeniową

w wymaganym zakresie wraz z potwierdzeniem jej opłacenia. W przypadku opłaty rozłożonej na



raty Wykonawca w toku obowiązywania umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu

potwierdzenia płatności kolejnych rat. W przypadku utraty ważności polisy w trakcie realizacji

umowy  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  nową  polisę  wraz  z  dowodem  jej  opłacenia.

W przypadku uregulowania płatności z tytułu polisy po wskazanym w polisie terminie, Wykonawca

przed zawarciem umowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie ubezpieczyciela potwierdzające

ważność polisy.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody powstałe w związku

z prowadzonymi  robotami,  w  trakcie  trwania  umowy,  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi,  oraz  w

związku

z ruchem pojazdów mechanicznych i sprzętu na terenie budowy, a w szczególności:

- za śmierć lub kalectwo spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku do

osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy,

-  za  uszkodzenie  wszelkiej  własności  Zamawiającego  i  osób  trzecich,  a  w  szczególności:

uszkodzenia  budynków,  ich  wyposażenia  i  urządzeń  stanowiących  własność  użytkownika  lub

Zamawiającego spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz powstałymi wadami

w wykonanych robotach.

§ 6

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązania wykonuje,

jak  również  osób,  którym  wykonanie  zobowiązania  powierza,  jak  za  własne  działanie  lub

zaniechanie.

§ 7

1. Materiały i urządzenia stosowane przy realizacji zamówienia powinny odpowiadać co do jakości

wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  określonym

obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2.  Na  każde  żądanie  Zamawiającego  Wykonawca  zobowiązany  jest,  w  celu  udokumentowania

zgodności  z  przepisami,  okazać  w  stosunku  do  wyrobów  budowlanych  stosowne  świadectwa,

próbki,

certyfikaty przed planowanym ich wbudowaniem lub użyciem.

3. Wykonawca jest zobowiązany do:

1) zgłaszania do odbioru robót zanikowych lub ulegających zakryciu, co najmniej na 3 dni robocze

przed planowanym terminem ich zakrycia;

2)  zgłaszania  konieczności  wykonania  robót  zamiennych,  wchodzących  w  zakres  zamówienia

podstawowego  objętego  niniejszą  umową,  bezpośrednio  po  stwierdzeniu  takiej  konieczności

i przedłożenia  Zamawiającemu  zatwierdzonych  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego

przedmiaru tych robót wraz z wyceną, najpóźniej w terminie 14 dni od daty akceptacji tych robót

przez Zamawiającego;

3) zgłaszania konieczności wykonania robót dodatkowych, bezpośrednio po stwierdzeniu takiej

konieczności  i  przedłożeniu  Zamawiającemu  zatwierdzonych  przez  inspektora  nadzoru

inwestorskiego przedmiaru  tych robót  wraz  z  wyceną,  najpóźniej  w terminie  14 dni  od  daty

akceptacji tych robót przez Zamawiającego.



4.  Zamawiający  będzie  dokonywał  odbiorów  robót  zanikowych  lub  ulegających  zakryciu

najpóźniej

w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru (licząc od

dnia

następnego od daty zgłoszenia).

§ 8

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu umowy określona w § 1 niniejszej

umowy.

2.  Wykonawca  dokona  zgłoszenia  robót  do  odbioru  na  piśmie  -  po  akceptacji  koordynatora

potwierdzającego wykonanie robót. Zamawiający powoła komisję odbiorową, która w terminie do

7 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przystąpi do odbioru

końcowego przedmiotu umowy. Data zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest równoznaczna

z datą podpisania protokołu odbioru końcowego.

3. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru, oraz terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad.

4.  Jeżeli  w  toku  czynności  odbiorowych  stwierdzone  zostaną  wady  przedmiotu  odbioru  to

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia

przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

b)  jeżeli  wady  nie  nadają  się  do  usunięcia,  ale  nie  uniemożliwiają  użytkowania  przedmiotu

odbioru zgodnie z przeznaczeniem wynagrodzenie Wykonawcy będzie odpowiednio obniżone,

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia oraz uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W

tym

przypadku wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie nienależne.

5.  O  usunięciu  wad  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  pisemnie  faksem  lub  drogą

elektroniczną

najpóźniej następnego dnia po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ich usunięcia.

§ 9

1.  Wykonawca  po  podpisaniu  umowy  wniesie  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy

zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym, a w szczególności z p. XIII zapytania

ofertowego.

2. Jeżeli  okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie

w pieniądzu  Wykonawca  wnosi  na  cały  ten  okres.  Zabezpieczenie  wniesione  w  pieniądzu

Zamawiający zdeponuje na koncie depozytów.

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty

prowadzenia rachunku.

4. Zabezpieczenie wniesione w innej formie Wykonawca wnosi na okres nie krótszy niż 5 lat.



Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przedłużenia  zabezpieczenia  lub  wniesienia  nowego

zabezpieczenia na kolejne okresy.

5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie

niż

w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata ta nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności

dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy (70% kwoty

pełnego zabezpieczenia) na żądanie Wykonawcy zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

7. Pozostała część zabezpieczenia służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub

gwarancji w wysokości 30% kwoty pełnego zabezpieczenia, zostanie zwrócona nie później niż w

15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji przedmiotu umowy.

8. W przypadku odmowy lub uchylania się Wykonawcy od usunięcia stwierdzonych wad w okresie

objętym rękojmią lub gwarancją Zamawiający zleci ich wykonanie innemu Wykonawcy, a ich koszt

pokryje z pozostałej części zabezpieczenia.

9.  Zabezpieczenie  może  być  wykorzystane  przez  Zamawiającego  na  pokrycie  zobowiązań

Wykonawcy  wynikających  z  tytułu  kar  umownych,  na  pokrycie  ewentualnych  roszczeń

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym roszczeń z

tytułu  braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu

podwykonawcy.

10. W przypadku wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, który wniósł

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu zobowiązany jest do

przedłużenia  terminu  jego  ważności  lub  wnieść  nowe  zabezpieczenie  należytego  wykonania

umowy na wydłużony termin.

Zapisy § 8 mogą ulec zmianie w zależności od formy wniesionego zabezpieczenia.

§ 10

1. Za wykonanie całości  przedmiotu umowy określonego w §  1 strony ustalają  wynagrodzenie

ryczałtowe  przewidziane  w  art.  632  §  1  ustawy  z  dnia  23.04.1964r.  Kodeks  cywilny  (tekst

jednolity  Dz.  U.  Z  2020  r.  poz.  1740  z  późn.  zm.).  Wyrażone  w  tej  formie  wynagrodzenie

Wykonawcy określa się kwotą …......................................... netto

+….....%VAT,

tj. ….................................. brutto

[słownie:  .................................................................................................................

..............................],

która obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie  to  jest  ostateczne,  nie  ulega  zmianie  i  obejmuje  wszystkie  koszty  robót  i

materiałów niezbędnych do wykonania całości prac objętych niniejszą umową.

1a. Powyższe wynagrodzenie Wykonawcy składa się z wynagrodzenia:

– za roboty budowlano - konserwatorskie w wysokości …............................ zł netto



+ VAT …............. zł tj. ….............................................................. zł brutto 

– za wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości ….......................... zł netto

+ VAT …............. zł tj. ….............................................................. zł brutto 

2.  Rozliczenie  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  nastąpi  na  podstawie  faktur

częściowych zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę harmonogramem, o którym mowa w § 1

ust. 1 zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje fakturowanie

etapowe.

Płatność pierwszego etapu musi obejmować opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie

opisanym w zapytaniu ofertowym.

3. W przypadku jeśli zadanie zostanie podzielone na osobne części i będzie realizowane w miarę

pozyskiwania  przez  Parafię  dofinansowania  ze  środków publicznych,  strony  ustalają,  iż  każda

pierwsza faktura rozliczająca dotowaną część prac, będzie zawierała płatność za wykonanie prac

projektowych w wysokości proporcjonalnej do wartości dokumentacji projektowej i zakresu prac

przewidzianego w umowie dotacyjnej dla danej części zadania. 

4. Ostateczne rozliczenie wykonania przedmiotu umowy - w kwocie nie mniejszej niż 5% wartości

wynagrodzenia  brutto  określonego  w  ust.1  nastąpi  w  oparciu  o  fakturę  końcową.  Podstawą

wystawienia  faktury  końcowej  przez  Wykonawcę  będzie  sporządzony  i  podpisany  przez

przedstawiciela  Zamawiającego  oraz  Wykonawcy  protokół  odbioru  końcowego  przedmiotu

zamówienia.

5. Faktury częściowe i faktura końcowa płatne będą w terminie do 14 dni od dnia ich doręczenia

Zamawiającemu.  Za  dzień  zapłaty  przyjmuje  się  dzień  obciążenia  rachunku  bankowego

Zamawiającego.

6. Fakturę/faktury należy wystawiać na: 

Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Augustyna w Świętochłowicach,

41-605 Świętochłowice, ul. dr Bukowego 22, NIP:733 11 40 336

7.  W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  rezygnacji  z  robót,

w szczególności  w  przypadku  nieuzyskania  dofinansowania,  o  którym mowa w zapytaniu,  lub

rezygnacji z części robót w przypadku zmniejszonego poziomu dofinansowania. Rozliczenie w tym

przypadku zostanie dokonane na podstawie inwentaryzacji i wyceny Wykonawcy zaakceptowanej

przez Zamawiającego.

§ 11

1. Wykonawca udziela  Zamawiającemu gwarancji  na przedmiot  umowy …………… lat,  zgodnie z

ofertą Wykonawcy.  W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się usuwać nieodpłatnie

wady przedmiotu umowy ujawnione po odbiorze końcowym.

2. Rękojmia na przedmiot niniejszej umowy wynosi 5 lat.

§ 12

1.  Zamawiający  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  w  przypadku  nie  rozpoczęcia  lub  opóźnienia

w rozpoczęciu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie dłuższym niż 14 dni

od  przekazania  terenu  budowy,  dających  podstawę  do  uzasadnionego  przewidywania,  że

przedmiot umowy nie będzie realizowany zgodnie z umową, a nie rozpoczęcie lub opóźnienie w



rozpoczęciu  wykonania  przedmiotu  umowy  nastąpiło  z  przyczyn,  za  które  ponosi

odpowiedzialność Wykonawca.

Zaistnienie wskazanych okoliczności  zwalnia  Zamawiającego od obowiązku zapłaty Wykonawcy

jakiegokolwiek wynagrodzenia.

2.  Odstąpienie  od  umowy  będzie  dokonane  na  piśmie  z  podaniem  przyczyn  odstąpienia

i wskazaniem  terminu  odstąpienia  –  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  przez  Zamawiającego

informacji o powyższych okolicznościach.

§ 13

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z Wykonawcą w trybie natychmiastowym w razie

wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

a)  przerwy  w  realizacji  przedmiotu  umowy  trwającej  powyżej  7  dni  dającej  podstawę  do

uzasadnionego  przewidywania,  że  przedmiot  umowy  nie  zostanie  zakończony  w  terminie

określonym w umowie, a przerwa w realizacji przedmiotu umowy nastąpiła z przyczyn, za które

ponosi odpowiedzialność Wykonawca,

b)  realizacji  przez  Wykonawcę  przedmiotu  umowy  w  sposób  nienależyty,  sprzeczny

z postanowieniami umowy lub w sposób niezgodny z przepisami prawa,

c) gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad stwierdzonych w trakcie realizacji umowy lub

w toku odbioru umowy, odmówi usunięcia wad w terminie 3 dni od daty wezwania go do ich

usunięcia przez Zamawiającego. W tym przypadku Zamawiający może powierzyć wykonanie robót

na koszt Wykonawcy innym podmiotom – na co Wykonawca wyraża zgodę,

d) stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy wad istotnych nie nadających się do usunięcia,

które Zamawiający nie był w stanie dostrzec w trakcie ich wykonywania, a które uniemożliwiają

użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust.1 lit. a, b, c, strony umowy

dokonają  jej  rozliczenia  na  podstawie  sporządzonej  przez  Wykonawcę  inwentaryzacji  oraz

wyceny

zaakceptowanej przez przedstawiciela Zamawiającego.

Inwentaryzację i wycenę Wykonawca winien wykonać w terminie do 30 dni od daty rozwiązania

umowy. Jeżeli  Wykonawca w wyznaczonym terminie nie przedstawi wymaganych dokumentów

rozliczenie nastąpi na podstawie wyceny Zamawiającego.

3. Rozwiązanie będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn rozwiązania.

§ 14

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku:

a) organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT,

b)  ograniczenia  zakresu  robót  przez  Zamawiającego  w  przypadku  zmniejszonego  poziomu

dofinansowania,

2) Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku:

a) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn technicznych,



b)  braku możliwości  wykonywania umowy z  uwagi  na okoliczności  związane z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi

sytuacji  kryzysowych  (Wykonawca  zobowiązany  jest  do  poinformowania  o  wpływie  w/w

okoliczności na termin wykonania zamówienia wraz z dołączeniem stosownych dokumentów na

ich potwierdzenie),

c) działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego,

niemożliwego  do  przewidzenia  i  zapobieżenia,  którego  nie  dało  się  uniknąć  nawet  przy

zachowaniu  najwyższej  staranności,  a  które  uniemożliwia  Wykonawcy  wykonanie  jego

zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są

do dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum zwłoki w wykonywaniu swoich

zobowiązań umownych powstałych na skutek działania siły wyższej.

Termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas przerwy w robotach, udokumentowany

wpisem do dziennika budowy dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3) Zmiany osobowe:

a) zmiany osoby/osób posiadającej/ych uprawnienia z zastrzeżeniem, iż nowa osoba musi posiadać

kwalifikacje  (uprawnienia)  spełniające  co  najmniej  takie  warunki  jak  podano  w  zapytaniu

ofertowym, 

Zmiany, o których mowa w lit. a, mogą nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej

stronie i nie wymagają zawarcia aneksu do umowy.

2. Zmiana postanowień umowy z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu.

§ 15

1.  Strony  ustalają  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  zobowiązań

umownych przez zapłatę kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)  za  rozwiązanie  umowy  przez  którąkolwiek  ze  stron  z  przyczyn,  za  które  ponosi

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust.1,

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1

umowy za każdy dzień zwłoki. Za zwłokę uznaje się każde przekroczenie terminu określonego

w § 2 ust.1,

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rękojmi, za

wykonanie przedmiotu umowy w wysokości  0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego

w § 10 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po dniu wyznaczonym przez

Zamawiającego za termin usunięcia tych wad,

1.2.  Zamawiający  płaci  Wykonawcy  karę  umowną  za  rozwiązanie  umowy  przez  Wykonawcę

z przyczyn,  za  które  winę  ponosi  Zamawiający,  w  wysokości  10%  wynagrodzenia  brutto

określonego w § 10 ust.1.

1.3.  Zamawiający  płaci  Wykonawcy  karę  umowną  za  zwłokę  w  terminie  zapłaty  za  faktury

w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy za każdy

dzień zwłoki licząc od dnia następnego po dniu w którym przypada termin płatności faktury.

2. Zapłata kary umownej na rzecz Zamawiającego może nastąpić poprzez potrącenie naliczonej



wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego

faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę.

3.  Strony  mają  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  ogólnych

w przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 16

Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków 

wynikających z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obciążeń tych praw w jakiejkolwiek

formie,  w  szczególności:  cesji,  przekazu,  sprzedaży,  przelewu  lub  czynności  wywołującej

podobne skutki; 

jakiejkolwiek  wierzytelności  wynikającej  z  umowy  lub  jej  części,  a  także  zastawienia  lub

przeniesienia korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie, w tym także

poprzez dokonywania zastawu czy objęcia umową poręczenia lub czynności wywołującej podobne

skutki bez zgody Zamawiającego.

§ 17

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej - aneksu do umowy pod rygorem

nieważności.

§ 18

Koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków umownych:

1) ze strony Zamawiającego jest p. …………………………………………,

2) ze strony Wykonawcy jest p. …………………………………………….

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu

Cywilnego i inne właściwe przepisy.

§ 20

Ewentualne  spory  mogące  powstać  przy  wykonywaniu  niniejszej  umowy  strony  poddają

rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, po jednym

dla każdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:


