Załącznik nr 10

WZÓR UMOWY
W dniu … …. . 2015 r. w Lubartowie pomiędzy:
Zarządem Dróg Powiatowych w Lubartowie 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6,
zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:
……………………………………………….
a: ……………………………………………………………………………………………………………….
NIP ……………………… REGON …………………………………….
działającą na podstawie ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:
......................................................
została zawarta umowa następującej treści :
§1
Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego –
przetarg nieograniczony - rozstrzygniętego w dniu … … .2015 r. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami).
§2
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przebudowa dróg powiatowych Nr 1518 L i Nr 1520 L w miejscowości Wolica.
Szczegółowy zakres prac określony jest w Kosztorysie Ofertowym oraz w Szczegółowej Specyfikacji
Technicznej wykonania i odbioru robót.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego
określonymi w SIWZ, zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac,
zgodnie z SIWZ, technologią robót, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi / z udziałem
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podwykonawcy w zakresie ……………………………………………
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia przy udziale innego podmiotu, na
zasoby którego wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2013 r. poz. 907 ze zmianami ), tj. przy udziale: ………………………………………..……………………
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w zakresie: ………………………………………………………………………………….…………………….
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, o którym mowa w ust. 2, na
którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia
29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 w/w ustawy,
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podmiot samodzielnie
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spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie przedmiotowego postępowania.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie robót powierzonych innemu
podmiotowi, na zasoby którego powołuje się Wykonawca przy wykazaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zakresem robót zawartym w
Kosztorysie Ofertowym, Szczegółową Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót oraz
zgodnie z obowiązującymi PN-EN, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej i przepisami
obowiązującymi w zakresie wykonywanych robót oraz przy zachowaniu należytej staranności.
______________________________________________
1 Treść umowy zostanie odpowiednio dostosowana
2 Treść zostanie odpowiednio dostosowana, zgodnie z ofertą Wykonawcy i dokumentami złożonymi
wraz z ofertą.
3 Treść ust. 3 będzie miała zastosowanie jedynie w przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia przy udziale innego
podmiotu, o którym mowa w ust. 2.

2. Wykonawca zobowiązuje się kompleksowo wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, o
których mowa w szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót oraz w
Kosztorysie Ofertowym.
3. Materiały o których mowa w ust. 2 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo Budowlane
i wymogom Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót.
4. Na każde żądanie Zamawiającego ( Inspektora Nadzoru ) Wykonawca zobowiązany jest okazać w
stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa
w ust. 2 i 3.
§5
1. Rozpoczęcie robót nastąpi po przekazaniu placu budowy. Przekazanie placu budowy nastąpi w
terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia robót budowlanych będących przedmiotem umowy ustala się do dnia
15.09.2015 r.
§6
1. Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie:
Cena netto:
……………………………. zł
/słownie: …………………………………………………………………………………………………………./
Podatek VAT 23 % …………….… zł
Cena brutto:
…………………………… zł
/ słownie: …………………………………………………………………………………………………………/
zgodnie z Kosztorysem Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego,
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego,
sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym – za faktycznie
wykonane i odebrane roboty zgodne co do przedmiotu z kosztorysem ofertowym.
3. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie końcowy protokół odbioru wykonanych robót.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.1 rozliczone będzie na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu i odbiorze robót bez wad i usterek.
5. Należność zostanie uregulowana w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby
Zamawiającego z konta Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Lubartowie nr 56 8707 0006
0021 2089 2000 0001 na konto Wykonawcy …............................................................
..............................................................................................................................................................
§7
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych z przyczyn technologicznych,
których nie dało się przewidzieć na dzień zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać roboty zamienne za wynagrodzeniem w miejsce
wynagrodzenia wynikającego z kosztorysu ofertowego dla danej pozycji z uwzględnieniem cen
czynników cenotwórczych przyjętych w kosztorysie ofertowym – w ramach wynagrodzenia
kosztorysowego określonego w § 6 umowy.
3. Wszelkie zmiany technologiczne winny mieć aprobatę Zamawiającego.
§8
Obowiązki stron.
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) protokólarne przekazanie terenu budowy
b) zapewnienie nadzoru nad realizacją robót
c) przeprowadzenie odbioru końcowego robót
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane
b) zapewnienie nadzoru w okresie realizacji robót budowlanych objętych umową
c) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie
d) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem określonym w kosztorysie ofertowym
e) wykonanie oznakowania związanego z realizacją robót zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu (na czas prowadzenia robót) - opracowanym przez Wykonawcę
f) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mogą być prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe
g) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności : dokumentację
powykonawczą, kosztorys powykonawczy, protokoły badań i sprawdzeń, wyniki badań próbki
warstwy ścieralnej, wykonanych w laboratorium niezależnym od Wykonawcy , protokoły
technicznych odbiorów , niezbędne świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i deklaracje zgodności

wymagane przepisami, oświadczenia Kierownika Budowy, o których mowa w art.57 ust.1 pkt. 2 lit
a lit. b ustawy Prawo Budowlane oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą
h) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp oraz
zapewnienie warunków p.poż.
i)
informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających
zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających : jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych
faktach Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory
niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt
4
j) Koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawców
§9
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W związku z powierzeniem przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcy na
zasadach określonych w art. 647 ustawy Kodeks Cywilny oraz art. 143b-143d ustawy Prawo
zamówień publicznych - zgodnie z § 3 strony ustalają co następuje:
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
objęte niniejszą umową obowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane,
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o
Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, a po jej zawarciu poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię umowy (lub zmian takiej umowy).
2) Zamawiający może w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę projektu umowy o
Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową zgłosić
pisemne zastrzeżenia do projektu.
3) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o Podwykonawstwo , której
przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową uważa się za akceptację projektu
umowy przez Zamawiającego.
4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
Podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową , w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.
5) Zamawiający może w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo (lub jej zmiany), złożyć
pisemny sprzeciw do umowy lub jej zmiany.
6) Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o Podwykonawstwo , której
przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową uważa się za akceptację umowy przez
Zamawiającego.
a) Niezłożenie przez Wykonawcę poprawionej umowy w terminie 3 dni od zgłoszenia zastrzeżeń
lub sprzeciwu przez Zamawiającego skutkuje złożeniem przez Zamawiającego oświadczenia
o odmowie udzielenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym
Podwykonawcą.
7) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o Podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa wyżej , nie
dotyczy umów o Podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
8) Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu,
jakby to było działanie, uchybienie lub zaniedbanie samego Wykonawcy i jego własnych
pracowników.
9) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na roboty wykonane przez
Podwykonawców. Okres gwarancji i rękojmi został określony w § 13 umowy.
10) Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Podwykonawcom wynagrodzenia należnego im na
podstawie łączącej ich umowy.
11) Wykonawca jest zobowiązany przed datą wymagalności wynagrodzenia na jego rzecz należnego
od Zamawiającego, przedstawić Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie
faktur wystawionych przez Podwykonawców oraz pisemny dowód rozliczenia z Podwykonawcami
(np. potwierdzenie zaksięgowania polecenia przelewu bankowego), świadczące o zapłacie na
rzecz Podwykonawców przez Wykonawcę pełnego wynagrodzenia za wykonany przez nich
zakres prac.

__________________________________________
4 Treść umowy zostanie odpowiednio dostosowana
5 Treść §9 będzie miała zastosowanie w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy zgodnie z §3 ust.1 umowy

12) W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w punktach
poprzedzających, Zamawiający jest uprawniony wstrzymać zapłatę wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy w części odpowiadającej wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcom,
tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Podwykonawców o zapłatę wynagrodzenia, które
mogą być zgłoszone wobec Zamawiającego.
13) W przypadku nie przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 11), bądź przedłożenia tylko
części dokumentów, Zamawiający może wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie tylko za te roboty,
które zostały wykonane przez Wykonawcę osobiście oraz roboty wykonane przez
Podwykonawców, co do których zostały przedstawione polecenia przelewów.
14) Strony zgodnie ustalają, że wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 12),
zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur
Wykonawcy w części dotyczącej wstrzymanych kwot wynagrodzenia. Ewentualne odsetki
wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców obciążają Wykonawcę.
15) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową,
lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
16) Wynagrodzenie, o którym mowa pkt 15) 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.
17) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
18) Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia żądania zapłaty.
19) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o otrzymanym od Podwykonawcy żądaniu zapłaty
wynagrodzenia. Wykonawca w terminie 8 dni od dnia doręczenia informacji o żądaniu zapłaty
obowiązany jest do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W przypadku zgłoszenia uwag,
zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty
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 należność się należy
c)
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
Zamawiający może zapłacić wynagrodzenie bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, po
wyjaśnieniu przyczyn braku zapłaty tego wynagrodzenia przez Wykonawcę. Nabytą wobec
Wykonawcy na skutek zapłaty wierzytelność o zwrot wynagrodzenia zapłaconego bezpośrednio
Podwykonawcy, Zamawiający może potrącić do wysokości dokonanej zapłaty z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy od Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.
20) Zapisy umowy dotyczące Podwykonawców, stosuje się do dalszych Podwykonawców.
§ 10
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru
budowlanego do których należy wykonanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz
udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą, oraz innym osobom, które Zamawiający
wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.
§ 11
1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie : ………………………………………………..
2. Osoba wskazana w ust.1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo
Budowlane.
3. Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru nad robotami będącymi przedmiotem niniejszej
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umowy w osobie ……………………………
4. Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru zostanie wprowadzona do umowy
6
stosownym aneksem po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru Inspektora Nadzoru.
§ 12
1.

Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.
Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty

________________________________________
6 treść umowy zostanie odpowiednio dostosowana

zgłoszenia ich zakończenia. Czynności odbiorowe Zamawiający zakończy w terminie 14 dni od
daty ich rozpoczęcia.
2. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.
3. W dniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów : oświadczenia
Kierownika Budowy, o których mowa w art.57 ust.1 pkt. 2 lit a lit. b ustawy Prawo Budowlane,
kosztorys powykonawczy, niezbędne świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i deklaracje
zgodności wymagane przepisami, protokoły odbiorów technicznych,
wyniki pomiarów
kontrolnych, wyniki badań warstwy ścieralnej wykonanych w laboratorium niezależnym od
Wykonawcy oraz protokoły badań i sprawdzeń oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
4. Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują strony umowy.
5. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu
zakończenia robót.
§ 13
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
Okres gwarancji wynosi ………………… od daty odbioru końcowego bez wad i usterek.
2. W dniu zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument gwarancyjny –
sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
§ 14
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu robót objętych umową w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień opóźnienia licząc od umownego terminu wykonania
przedmiotu umowy określonego w § 5 ust. 2 umowy tj. …………………… r.
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust.1
za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu wyznaczonego na usunięcie wad
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5,00 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust.1 tj. ……………………… zł
/słownie: …………………………………………………………………………………………………………./
d) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom
w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust.1.
e) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust.1.
f) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o Podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 6 ust.1.
g) w przypadku braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości
2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust.1.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy należnego za wykonany przedmiot umowy.
4. W przypadku powstania szkody, w tym wyrządzonej osobom trzecim w trakcie wykonywania robót
będących przedmiotem umowy – Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zaistniałe szkody,
łącznie ze skutkami finansowymi.
§ 15
Niewykonanie przez Wykonawcę czynności określonych umową jak i nie usunięcie wad przedmiotu
umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego stanowi podstawę do zlecenia wykonania
zastępczego lub do rozwiązania umowy i zlecenia wykonania zamówienia osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i zobowiązuje się zapłacić na rzecz
Zamawiającego kwotę stanowiącą równowartość wykonania zastępczego w terminie 7 dni od dnia
doręczenia wezwania do zapłaty.
§ 16
1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu
Cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) zostanie złożony wniosek o upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót budowlanych lub nie kontynuuje ich,
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,
d) Wykonawca wykonuje roboty budowlane niezgodnie z umową
e) w przypadku określonym w art. 145 ust. 1) - Prawa zamówień publicznych.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, w terminie
30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach stanowiących
podstawę odstąpienia.
§ 17
1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w
formie aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych podlega unieważnieniu.
§ 18
Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji ani przelewu wierzytelności należnych mu od
Zamawiającego bez jego zgody wyrażonej na piśmie.
§ 19
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.
§ 20
Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacja niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 21
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.
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