UMOWA
zawarta w dniu …...................... 2020 r. w Kępnie pomiędzy:
Gminą Kępno mającą siedzibę w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, w imieniu której działa:
Piotr Psikus - Burmistrz Miasta i Gminy Kępno,
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..……………………..………………………
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, na
podstawie przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U.2018.1986 z późn. zm.),
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:
„Budowa bieżni prostej i skoczni do skoku w dal w Szkole Podstawowej w Myjomicach w
ramach zadania z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej)”.
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zadania inwestycyjnego pn.:
„Budowa bieżni prostej i skoczni do skoku w dal w Szkole Podstawowej w Myjomicach”
2. Zakres zadania, o którym mowa w ust. 1, oraz szczegółowy opis przedmiotu niniejszej umowy,
określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, specyfikacja
istotnych warunków zamówienia, oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowią integralne części
niniejszej umowy. W przypadku niejasności lub różnic następujące dokumenty mają pierwszeństwo w
kolejności określonej w zdaniu poprzednim.
1) Roboty prowadzić należy także zgodnie z dotyczącymi przedmiotowej umowy decyzjami,
postanowieniami wydanymi przez właściwe organy państwowe oraz uzgodnieniami, opiniami,
warunkami technicznymi wydanymi przez Właścicieli i administratorów zabezpieczanych i
przebudowywanych elementów uzbrojenia terenu.
2) Wykonawca wykona przedmiot Umowy określony w ust. 1 zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy, dokumentacją projektową, przepisami prawa i warunkami techniczno - budowlanymi,
Polskimi Normami i sztuką budowlaną, gwarantując wysoką jakość i terminowość realizacji.
Dokonane przez Zamawiającego uszczegółowienia rozwinięcia i modyfikacje dostarczonej
dokumentacji, będące konsekwencją określonych funkcji inwestycji oraz obowiązujących przepisów i
norm techniczno – budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie będą rozumiane za zmianę przedmiotu
umowy.
3) Wykonawca zobowiązuje się wykonać pełny zakres prac i zadań określony w §1 niniejszej umowy,
w szczególności zobowiązany jest on do wykonania wszelkich prac oraz spełnienia wszelkich
świadczeń wynikających z dokumentacji projektowej wraz z załącznikami, przedmiarów prac oraz
pozostałej dokumentacji projektowej, w tym STWiOR. W razie nie ujęcia w dokumentacji umowy
pewnych prac, lub sprzeczności postanowień tej dokumentacji winien on wykonać umowę biorąc pod
uwagę gospodarcze przeznaczenie realizowanej inwestycji. O każdym fakcie sprzeczności tej
dokumentacji wykonawca winien jest poinformować pisemnie Zamawiającego z wyprzedzeniem

umożliwiającym podjęcie przez Zamawiającego decyzji co do ewentualnej zmiany zakresu prac lub
wykonywania umowy.
4) Wszystkie roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie
z opisem dotyczących standardów użytych materiałów i technologii ujętych w dokumentacji
projektowej lub równoważnych zgodnie z zapisami w SIWZ. Zamiana materiałów i technologii jest
możliwa tylko za pisemną akceptacją udzieloną przez Zamawiającego.
5) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wymaganą starannością z dokumentacją projektową i nie
zgłasza w tej sprawie żadnych uwag.
6) Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki finansowe, rzeczowe, zespół fachowców
oraz doświadczenie do wykonywania przedmiotu Umowy ze starannością wymaganą przy tego
rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do realizacji przedmiotowej
inwestycji.
7) Wszystkie prace i roboty przygotowawcze, podstawowe, uzupełniające, zabezpieczające i
likwidujące, objęte Umową, Wykonawca wykona siłami własnymi i ewentualnie przy pomocy
podwykonawców.
8) Wykonawca, może wykonać pracę przy pomocy podwykonawców tylko na zasadach określonych
w § 12 niniejszej umowy.
9) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac ze względu na cel tej umowy, a nie
objętych projektem budowlanym i wykonawczym lub specyfikacją techniczną wykonawcy nie wolno
ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie
odrębnej umowy.
10) Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania niniejszej umowy do polecenia na
piśmie wykonawcy:
a. wykonania robót zamiennych,
b. dokonania zmian kolejności wykonywanych robót,
c. wykonania robót koniecznych.
11) Wydane przez zamawiającego polecenia, o których mowa w punkcie poprzednim nie
unieważniają w jakiejkolwiek mierze postanowień tej umowy. Skutki tych poleceń mogą stanowić
podstawę do zmiany na wniosek wykonawcy terminów zakończenia wykonywania robót (o ile
wykonawca udowodni, że skutki realizacji poleceń uniemożliwią dochowanie terminów umownych)
oraz zmiany wynagrodzenia wykonawcy.
12) Strony przyjmują następującą definicję robót zamiennych. Roboty zamienne są to roboty
wynikające ze zmiany technologii lub zmiany materiałów przewidzianych w dokumentacji
projektowej.
§2
1. Realizacja przedmiotu umowy prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością w ich wykonywaniu,
bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.
2. Wszystkie prace i roboty budowlane, będące przedmiotem Umowy, zostaną wykonane przez
Wykonawcę z materiałów i wyrobów budowlanych, odpowiadających normom i wymogom wyrobów,
dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie oraz posiadających stosowne,
obowiązujące polskie atesty, certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia do powszechnego użycia.
3. Na każde żądanie przedstawicieli Zamawiającego, inspektorów nadzoru lub projektantów
Wykonawca zobowiązany jest okazać stosowne dokumenty, co do zgodności wbudowanych
materiałów i urządzeń z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.
4. Wykonawca bez zgody nadzoru inwestorskiego lub autorskiego nie może dokonywać
jakichkolwiek zmian w stosowaniu materiałów i wyrobów budowlanych określonych w dokumentacji
wykonawczej lub równoważnych przedstawionych w ofercie zgodnie ze SIWZ. Wniosek Wykonawcy
o zamianę materiałów i urządzeń na inne musi mieć pisemną akceptację Zamawiającego.
Zamawiający ma prawo wstrzymać prace prowadzone niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy, jak

również odrzucić wszystkie materiały, które nie są właściwej jakości. W takim przypadku
Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace nienależycie wykonane, w tym prace wykonane
przy użyciu niewłaściwych materiałów.
§3
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie
7 dni.
2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji robót w ciągu 7 dni od daty przekazania
terenu budowy.
§4
1. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30 października 2020 r.
2. Zamawiający może polecić wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa prac lub robót,
aby przedmiot umowy został wykonany w umówionym terminie. Wszystkie koszty związane z
podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. W szczególności w razie zagrożenia terminowości albo
właściwej jakości wykonywanych przez wykonawcę prac, Zamawiający jest uprawniony do
powierzenia tych prac, lub całej inwestycji osobom trzecim na koszt i ryzyko wykonawcy.
3. Wszelkie istotne wydarzenia dotyczące przebiegu Prac budowlanych (także opóźnienia, powstałe
szkody oraz roszczenia) należy zgłosić zamawiającemu pisemnie niezwłocznie po powzięciu
wiadomości o ich zaistnieniu. W razie konieczności dalszy przebieg prac budowlanych należy
uzgodnić na nowo w formie pisemnej.
§5
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ………………… telefon: ………………….
działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane.
§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie
ryczałtowe w łącznej kwocie netto …………………..…, brutto …………………..…… zł słownie:
………………………….. w tym VAT …………….……………..
2. Wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i zawiera wszelkie koszty
związane z realizacją zadania, niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności podatek VAT,
koszty wszystkich robót przygotowawczych, koszty utrzymania placu budowy, koszty
uporządkowania placu budowy, rozbiórki i odbudowy nawierzchni utwardzonych lub ulepszonych
oraz rozbiórki i naprawy ogrodzeń, których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu
umowy.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również wszelkie należności
przysługujące Wykonawcy za roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy, a w szczególności
należności za:
a) wszystkie roboty wykonane przez Wykonawcę określone w Umowie i dokumentacji
projektowej wraz z materiałami,
b) wszelkie wyroby budowlane oraz maszyny niezbędne do prawidłowego wykonania robót, do
których dostarczenia zobowiązany jest Wykonawca.
4. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy określone w ust.1 jest niezależne od przyjętego przy
realizacji niniejszej Umowy systemu organizacji pracy, czasu pracy, pracy w dni wolne i w nocy.
5. Wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne i nie podlega waloryzacji, poza przypadkami
określonymi w umowie.
6. Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (PEF).
7. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia dla wykonawcy jest uprzednie przedstawienie dowodu zapłaty

całego wynagrodzenia na rzecz wszystkich podwykonawców. Jeżeli wykonawca otrzymał
wynagrodzenie mimo naruszenia tego zapisu lub na skutek nie przekazania informacji o
podwykonawcach, lub dany podwykonawca zgłosił się bezpośrednio do inwestora z żądaniem zapłaty
wynagrodzenia – to będzie to przypadek nienależytego wykonywania umowy. W przypadku nie
uregulowania przez wykonawcę należności wobec podwykonawców lub części takich należności,
zamawiający jest uprawniony do niewypłacania lub odpowiedniego zmniejszenia kwot należności dla
wykonawcy o kwoty niewypłacone dla podwykonawców. Kwota ta będzie zatrzymana do czasu
zapłaty należności na rzecz podwykonawców lub zgłoszenia się z roszczeniem przez podwykonawcę
do zamawiającego.
§7
1.
Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy będzie się odbywało jedną fakturą końcową za
wykonane i odebrane protokolarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przez Zamawiającego
elementy robót.
2.
Faktura końcowa wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy, zostanie zapłacona w terminie
30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z protokołem odbioru końcowego
przedmiotu umowy.
3.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
4.
Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia
należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, a wraz z fakturą za wykonane roboty
przedstawi Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną
podwykonawcom.
5. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego 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, wobec
których Zamawiający nie wyraził sprzeciwu, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty
odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego
zamówienia.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, 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.
7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, o których mowa w ust. 5. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania
uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
9. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, w terminie do

30 dni od dnia otrzymania uwag od Wykonawcy lub dnia, do którego Wykonawca miał zgłosić
uwagi.
10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
którym mowa w ust. 5, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty
wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.
11. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o którym mowa w ust. 5, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z przyczyn
zależnych od Wykonawcy.
12. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w
dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawiania na
każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia. Wgląd
Zamawiającego w dokumenty finansowe jest ograniczony do zakresu niezbędnego do sprawdzenia
prawidłowości realizacji płatności wynikających z realizacji zamówienia publicznego.
§8
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem umowy zgodnie z
technologią wskazaną przez projektanta w dokumentacji technicznej.
§9
Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzi na plac budowy wodę, energię
elektryczną itp., stosownie do potrzeb budowy.
2. Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń i obiektów
tymczasowych na terenie budowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu
budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez
cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.
4. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od
przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował wszelkie urządzenia pomocnicze a zbędne
materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne będzie usuwał.
5. Wykonawca zobowiązuje się w czasie realizacji zamówienia wykonywać prace w sposób
zapewniający dojazd do budynku, bezpieczne użytkowanie budynku przez dzieci, rodziców oraz
personel, posesji zlokalizowanych na terenie objętym inwestycją.
6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go
Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

1.

§ 10
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, przy użyciu
posiadanych urządzeń, narzędzi, transportu oraz innych środków produkcji.
2. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w
stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.
3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników oraz materiały wymagane do
zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na
terenie budowy.
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, 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, w przypadku zgodności koszty pokrywa Zamawiający.
§ 11
Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania Zamawiającego o terminie odbioru robót
zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
1) będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a
następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego,
2) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - będzie zobowiązany do naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.
§ 12
1. Wykonawca wykona osobiście kluczowe części zamówienia wymienione w ust. 2.
2. Wykonanie kluczowych części zamówienia dotyczy następujących części:
………………………………………………………………………………………….………….…
3. Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiście – swoimi siłami i staraniem z wyłączeniem
czynności wymienionych w ust. 4.
4. Podwykonawca (-cy), zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, wykona (ją) następujące części
zamówienia:
1) ...........................................................,
2) ...........................................................,
3) ............................................................
5. Wykonawca może zlecić podwykonawcy określonemu w ofercie lub wskazanemu później
wykonanie części zamówienia.
6. Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera się za pisemną zgodą Zamawiającego
uwzględniając wykaz podwykonawców i części zamówienia określone w ofercie. Wykonawca
zobowiązany jest wskazać w pisemnym wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie umów z
podwykonawcami części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy.
7. W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, zamawiający określa następujące
wymagania których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio
zastrzeżeń lub sprzeciwu:
- zgodność z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- termin zapłaty wynagrodzenie nie dłuższy niż 30 dni,
-termin zakończenia wykonywania robót przez podwykonawcę nie może być późniejszy od terminu
zakończenia wykonywania robót przez wykonawcę,
-forma pisemna umowy,
-precyzyjnie opisany przedmiot umowy,
- obowiązek przedstawiania protokołów odbiorów końcowych prac lub usług oraz dostaw.
8. W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamówienia z udziałem
podwykonawców lub w przypadku wystąpienia konieczności zmiany w stosunku do wykazu
podwykonawców zawartego w ofercie Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować
Zamawiającego o zamiarze powierzenia prac podwykonawcy oraz wskazać we wniosku jaki zakres
zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy. We wniosku powinno znajdować się oświadczenie
Wykonawcy, iż podwykonawca spełnia wszelkie wymogi Zamawiającego w zakresie jakości
wykonywanych robót, a także jest w stanie wykonać prace zgodnie ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia. Do wniosku wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
obowiązany jest załączyć projekt umowy o podwykonawstwo. Termin zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni.
9. Podwykonawca oraz dalszy podwykonawcy mają obowiązek przedłożyć Zamawiającemu przed
jej zawarciem lub zmianą, projekt umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmiany.
Podwykonawca oraz dalszy podwykonawcy ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu w terminie 3

dni od dnia zawarcia lub zmiany poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany.
10. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 8 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmian. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 8 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub jej zmian.
11. Podwykonawca oraz dalszy podwykonawcy mają obowiązek przedłożyć Zamawiającemu przed
jej zawarciem lub zmianą projekt umowy o podwykonawstwo których przedmiotem są dostawy lub
usługi w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a także projekt jej zmiany. Podwykonawca
oraz dalszy podwykonawcy ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia
zawarcia lub zmiany poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo której przedmiotem są dostawy lub usługi w rozumieniu ustawy prawo zamówień
publicznych lub jej zmiany.
12. Termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
13. Do zasad zawierania umów przez podwykonawców z dalszymi podwykonawca stosuje się
postanowienia niniejszego paragrafu pkt. 1-3.
14. Podstawą do wystawienia faktur przez podwykonawców jest protokół odbioru spisany pomiędzy
Wykonawcą a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego – inspektora
nadzoru inwestorskiego.
15. Wykonawca oświadcza, iż zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia bezpośrednio na
rachunki podwykonawców, skutkuje wygaśnięciem wszelkich zobowiązań Zamawiającego wobec
Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia umownego, za część robót wykonania przez
podwykonawców, do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio na rachunki podwykonawców.
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę.
§ 13
1. Wykonawca udziela rękojmi (5 lat), iż zarówno poszczególne świadczenia, jak również całość
robót budowlanych w chwili odbioru końcowego, są wolne od wad. Dodatkowo Wykonawca udziela
również ……………. lat gwarancji jakości na całość swoich świadczeń objętych niniejszą umową
łącznie z wyposażeniem w tym urządzeniami i jest on z tego tytułu zobowiązany do bezpłatnego
usunięcia wady fizycznej rzeczy lub dostarczenia bez opłaty rzeczy wolnej od wad lub ponownego
wykonania prac, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji.
2. W okresie obowiązywania rękojmi oraz gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany do
usunięcia wszelkich wad, jakie wystąpią w okresie trwania rękojmi i gwarancji jakości, do
nadzorowania usuwania tych wad oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
wobec wszystkich uczestniczących w pracach budowlanych inżynierów, architektów oraz
przedsiębiorców. Działania powyższe Wykonawca podejmie przy wykorzystaniu odpowiedniego
personelu fachowego lub rzeczoznawców.
3. Zamawiający nie jest obowiązany do badania obiektu pod kątem istnienia wad. Zamawiający nie
jest również zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania wad Wykonawcy od chwili ich wykrycia.
4. Bieg okresu rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego (podpisania
Protokołu końcowego odbioru bez wad).
5. Po stwierdzeniu wady przedmiotu umowy w okresie gwarancji jakości lub rękojmi, Zamawiający
wezwie Wykonawcę w formie:
- pisemnej za potwierdzeniem odbioru lub
- faksem, drogą elektroniczną lub telefonicznie do jej usunięcia we wskazanym w wezwaniu terminie.
6. Wykonawca w terminie 5 dni od daty skutecznego zawiadomienia przystąpi do usunięcia wady.

Do usunięcia wad szczególnie uciążliwych, Wykonawca przystąpi w natychmiast od chwili
zawiadomienia.
7. Wszelkie wady powstałe w okresie gwarancji jakości oraz rękojmi z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy będą usunięte nieodpłatnie w terminie nie dłuższym niż wyznaczony przez
Zamawiającego licząc od daty wezwania do ich usunięcia, a wad szczególnie uciążliwych
natychmiast. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, o którym mowa w niniejszym ustępie to
Zamawiający jest uprawniony do usunięcia tych wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. Strony potwierdzą należyte usunięcie wad w protokole sporządzonym w terminie do 7 dni od
dnia zgłoszenia o ich usunięciu.
9. Usunięcie wad przez Zamawiającego w przypadku nie usunięcia ich przez Wykonawcę, nie
powoduje utraty gwarancji jakości lub uprawnień wynikających z rękojmi.
10. W razie odmowy usunięcia wad przekroczenia terminu na ich usunięcie lub nie przystąpienia w
terminie tutaj określonym do usuwania zgłoszonej wady - Zamawiający jest uprawniony do
powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.
11. W zakresie nieuregulowanym mają zastosowanie przepisy o rękojmi za wady fizyczne określone
w kodeksie cywilnym dla umowy o roboty budowlane.
§ 14
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność odszkodowawczą za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie przedmiotu umowy przez zapłatę kar umownych w wypadkach i wysokościach
określonych poniżej:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części – w wysokości 0,3% wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
b) w przypadku nieusunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wad ujawnionych
podczas odbiorów częściowych lub odbioru końcowego – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia
ryczałtowego (z VAT) określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 50 %
tego wynagrodzenia;
c) w przypadku nieusunięcia wad w okresie rękojmi oraz gwarancji jakości w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego - w wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego
(z VAT) określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 50 % tego
wynagrodzenia,
d) w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1– gdy
Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
e) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne
w wysokości iloczynu kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez
Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących
usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) i liczby miesięcy w
okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę
poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę
wskazanej przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
f) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokości 2000 zł. za każdy przypadek,
g) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy, za
każdy dzień zwłoki,

h) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,3%
wynagrodzenia netto, o którym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki od dnia
otrzymania sprzeciwu
i) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo za brak wymaganej przez
Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 3000 zł
za każdy nieprzedłożony do akceptacji projekt umowy lub jego zmiany, za każdy przypadek
nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, za każdy przypadek braku wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.
2. Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego wysokość zastrzeżonych powyżej kar oraz odszkodowania na zasadach ogólnych
przewidzianych w Kodeksie cywilnym z powodu ewentualnych szkód powstałych w związku z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych z innych przyczyn aniżeli
określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, jak również w przypadku gdy szkoda Zamawiającego
przewyższa wysokość kary umownej.
§ 15
1. Strony ustalają, że przedmiotem komisyjnego odbioru końcowego jest całość robót związanych z
wykonaniem przedmiotu Umowy.
2. Strony ustalają, że w toku realizacji Umowy będą stosowane następujące odbiory robót, na
podstawie wpisów do dziennika budowy:
a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiory technologiczne wymagane przepisami szczególnymi,
c) komisyjny odbiór końcowego przekazania robót objętych przedmiotem Umowy.
3. Kierownik budowy zgłasza inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy
gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, jednocześnie zawiadamiając go
mailowo na adres podany przez zamawiającego, a inspektor nadzoru przy udziale kierownika budowy
dokonuje ich odbioru najpóźniej w ciągu 5 dni lub oddzielnie sporządzonym protokołem, które będą
wpisane w dziennik budowy i dołączone w sposób trwały do oryginału i kopii dziennika.
4. Kierownik budowy zgłasza inspektorowi nadzoru inwestorskiego konieczność wykonania badań i
sprawdzeń wymaganych przepisami szczegółowymi, jednocześnie zawiadamiając go mailowo na
adres podany przez zamawiającego. Na wyżej wymienioną okoliczność kierownik budowy sporządza
odrębne protokoły techniczne badań i sprawdzeń, które to protokoły rejestrują wpisem do dziennika
budowy. Odbiory, o których mowa w ust. 2 będą dokonywane nie później niż w ciągu 5 (pięciu) dni
roboczych od daty pisemnego zgłoszenia Wykonawcy.
5. Na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy Zamawiający wyznacza termin końcowego
odbiór robót, nie późniejszy jednak niż 14 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia dokonanego
przez Wykonawcę.
6. Do pisemnego zgłoszenia wymienionego w ust. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca dołącza
komplet dokumentów odbiorowych, wymaganych prawem budowlanym, karty gwarancyjne, aprobaty
oraz atesty na zastosowane materiały, niezbędne świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i świadectwa
dopuszczeń do użytkowania, operaty geodezyjne, a także rejestr zmian dokumentacji projektowej. Za
dzień pisemnego zgłoszenia o którym mowa w ust. 5 uznaje się dzień otrzymania pisma przez
Zamawiającego. W przypadku nie wykonania przez wykonawcę obowiązku określonego w zdaniu
pierwszym tj. nie przekazania wymaganych umową dokumentów odbiorowych zamawiający ma
prawo do nie wyznaczania odbioru końcowego. Tak samo zamawiający ma prawo odmowy
wyznaczenia odbioru końcowego jeżeli przedmiot odbioru nie osiągnął jeszcze gotowości do odbioru,
a w szczególności wykonawca nie wykonał jeszcze wszystkich świadczeń do których był
zobowiązany w umowie.

7. Wszystkie odbiory będą dokonywane przez komisję powołaną przez Zamawiającego przy udziale
Wykonawcy, składającą się z kierownika budowy oraz przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela
Zamawiającego. Strony ustalają, że każdorazowo z prac wszystkich komisji odbioru sporządzone
zostaną protokoły określające wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, a w szczególności
przedmiot odbioru, datę odbioru, charakter odbioru oraz terminowość wykonania prac.
8. Jeżeli w toku czynności odbioru (końcowego, ostatecznego lub częściowego) zostaną stwierdzone
wady lub usterki, to Zamawiający przysługują następujące uprawnienia:
A. jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może: odmówić odbioru do czasu usunięcia wad
lub powierzyć ich usunięcie wykonawcy zastępczemu na koszt i ryzyko wykonawcy lub obniżyć
odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy albo odstąpić od umowy,
B. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy lub zażądać wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstąpić od umowy lub powierzyć wykonanie przedmiotu
odbioru po raz drugi wykonawcy zastępczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może odstąpić
od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub obniżyć odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy lub powierzyć wykonanie przedmiotu odbioru po raz drugi wykonawcy
zastępczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość kosztów
z tym związanych. W razie odmowy usunięcia wad, lub zagrożenia dla jakości prac lub terminowości
realizacji inwestycji Zamawiający jest uprawniony do powierzenia prac na koszt oraz ryzyko
wykonawcy. W takim przypadku lub każdym przypadku istnienia wad wynagrodzenie Wykonawcy
ulega odpowiedniemu obniżeniu oraz jego wypłata zostaje wstrzymana do czasu zakończenia
usuwania wad, albo prac osób trzecich. Zamawiający jest uprawniony do potrącania mogących
wyniknąć z tego kosztów bezpośrednio z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
10. Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru końcowego także w przypadku:
niekompletności dokumentacji wymaganej przy odbiorze, stwierdzenia wad lub usterek lub braku
możliwości prawidłowego korzystania z wybudowanego przez wykonawcę obiektu.
11. W razie odmowy usunięcia usterek lub wad stwierdzonych w czasie odbiorów dokonywanych na
podstawie niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo zawsze powierzyć wykonanie prac osobie
trzeciej na ryzyko oraz koszt Wykonawcy. Uprawnienie takie Zamawiający nabywa z chwilą odmowy
lub nieprzystąpienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do usuwania wad lub usterek
stwierdzonych podczas czynności odbioru częściowego, końcowego lub ostatecznego.
Zamawiający ma prawo powierzenia wykonania całości lub części umowy osobie trzeciej na koszt
oraz ryzyko Wykonawcy w razie opóźnienia w realizacji prac, które powodują brak możliwości
ukończenia przedmiotu umowy w terminie umówionym, jak również w przypadku nienależytego
wykonywania umowy.
§ 16
1. Z zastrzeżeniem postanowień ustępów 2, 3 i 6 niniejszego paragrafu niedopuszczalne są istotne
zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy.
2. Dopuszczalne są jednak za zgodą Zamawiającego istotne zmiany zawartej umowy, pod
warunkiem, że dotyczą choćby jednej z kwestii określonych w ustępie 3 niniejszego paragrafu.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą dotyczyć:
1) podwyższenia jakości,
2) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych oraz końcowego terminu
wykonania umowy.
4. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 3, wymagają zmiany dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę

przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją – o
konieczności lub nie – zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki
wymaga akceptacji projektanta, nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiającego.
5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3, jest złożenie wniosku przez stronę
inicjującą zmianę zawierającego:
1) opis propozycji zmiany umowy,
2) uzasadnienie zmiany umowy,
3) obliczenie kosztów zmiany,
4) opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy.
6. Zmiany, o których mowa w ust. 3, mogą zostać dokonane, jeżeli za ich wprowadzeniem
przemawia choćby jedna z niżej wymienionych okoliczności:
1) obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu,
2) poprawa wartości lub podniesienia sprawności i jakości ukończonych robót budowlanych,
3) zmiana obowiązujących przepisów,
4) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót,
5) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu,
6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego
lub innego Wykonawcę zatrudnionego za zgodą Zamawiającego na terenie budowy,
7) zaistnienie nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk,
niekorzystnych warunków atmosferycznych – niskie temperatury poniżej minus 5 stopni w ciągu doby
uniemożliwiające prowadzenie prac, opady śniegu powyżej 5 cm grubości pokrywy a także innych
przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej
warunkach,
8) siła wyższa.
7. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania umowy jeżeli
zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę, w takim przypadku
koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.
8. Niezależnie o postanowień ustępów 2-7 niniejszego paragrafu dopuszczalne są zmiany
postanowień umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
9. Dokonanie zmian wymaga podpisania aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
§ 17
1. Stronom w przypadkach wymienionych w Kodeksie cywilnym przysługuje prawo odstąpienia od
umowy a nadto Zamawiającemu w przypadkach określonych w ustępie 2.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
1) 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 przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach,
2) w razie rozwiązania firmy Wykonawcy w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego
wiadomości o tej okoliczności,
3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w terminie 30 dni od powzięcia przez
Zamawiającego wiadomości o tej okoliczności,
4) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 7 dni od daty przekazania terenu
budowy, w terminie 7 dni od upływu 7 dnia od daty przekazania terenu budowy,
5) jeżeli Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń inspektorów nadzoru, nie wykonuje robót
zgodnie z warunkami umownymi lub narusza zobowiązania umowne,

6) jeżeli Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację umowy na
okres dłuższy niż 7 dni i mimo wezwania Zamawiającego nie podjął prac w terminie 3 dni od
otrzymania wezwania, w terminie 7 dni po upływie 3 dnia od otrzymania wezwania.
3. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 2-6 niniejszego paragrafu jest
odstąpieniem od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca i stanowi podstawę
do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 14 ust.1 pkt 1 litera c)
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki:
1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, która dała przyczynę odstąpienia od umowy,
3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie
nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.
6. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia,
2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
§ 18
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany przede
wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez
Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nieudzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do
wystąpienia na drogę sądową.
5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy
dla Zamawiającego sąd powszechny.
§ 19
1. Wykonawca nie może przenieść na rzecz osoby trzeciej wierzytelności wynikających z umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności przelewu wobec
Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy, a nadto rozwiązanie umowy na mocy
zgodnych oświadczeń woli stron, jak również odstąpienie od umowy, wymagają zachowania – pod
rygorem nieważności – formy pisemnej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa,
a w szczególności przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 20

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze
dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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