UMOWA nr ……/2017
w sprawie zamówienia publicznego, udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego
zawarta w dniu………. 2017 roku, pomiędzy Gminą Gryfów Śląski
NIP 616-12-23-228
REGON 230821635
Adres: ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, www.gryfow.pl
zwaną dalej “Zamawiającym”, którą reprezentuje:
– Olgierd Poniźnik

Burmistrz Gminy i Miasta
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

– Anny Jankowskiej

a ……………………………………………………………………………………
NIP ………………………….
REGON ………………….
zwanym dalej “Wykonawcą’’, reprezentowanym przez …………………………………………..

§ 1.
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH UL. AKACJOWA DZ. NR 178/3 DR I
UL. PRZEDSZKOLAKÓW DZ. NR 158 DR W GRYFOWIE ŚLĄSKIM W KM 0+000-0+500
[POWÓDŹ LIPIEC 2012 R.]

§ 2.
Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja techniczna oraz specyfikacja istotnych warunków
zamówienia, stanowiące integralną część niniejszej umowy.
§ 3.
Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, zobowiązuje się zrealizować prace, o których mowa w § 1
i 2 w terminie do 15.12.2017 roku.
§ 4.
1.

Przedstawicielem wykonawcy w odniesieniu do robót objętych przedmiotem umowy jest:
a) kierownik budowy …………………….….., posiadający uprawnienia do kierowania
budową w specjalności ………………………………………………………………
b) kierownik robót …………………….….., posiadający uprawnienia do kierowania budową
w specjalności ………………………………………………………………
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2.

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
a) wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, specyfikacjami technicznymi oraz z należytą starannością
gwarantującą wysoką jakość,
b) przyjąć od Zamawiającego plac budowy w terminie 3 dni od daty podpisania umowy.
c) rozpocząć prace budowlane w terminie do 5 dni od daty przekazania placu budowy
d) informować zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie
odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach
zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,
e) po zakończeniu robót, uporządkować teren budowy w terminie ustalonym na odbiór robót.
f) wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać właściwie oznakowanie strefy robót oraz
odpowiednio zabezpieczyć budowę.

3.

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 5.
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wraz z protokołem odbioru
robót.
2. Zamawiający dokona płatności w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT i
dokumentów, potwierdzających dokonanie bezusterkowego końcowego odbioru robót przez
Zamawiającego, nie później jednak niż do 29.12.2017 r.

§ 6.
1. Za wykonanie zadania określonego w §1 i §2 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, które zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:

…………………….. zł. brutto
słownie: ……………………………………………………………………….
w tym:
• Kanalizacja sanitarna:
ZA CENĘ …………………..……………… BRUTTO.
słownie............................................................................................................................................
•

Kanalizacja deszczowa:

ZA CENĘ …………………..……………… BRUTTO.
słownie............................................................................................................................................
•

Sieć wodociągowa:

ZA CENĘ …………………..……………… BRUTTO.
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słownie............................................................................................................................................
•

Przebudowa nawierzchni:

ZA CENĘ …………………..……………… BRUTTO.
słownie............................................................................................................................................

§ 7.
1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości – 10 % ceny
całkowitej podanej w ofercie w kwocie …………………………… zł.
słownie: …………………………………
Na podstawie art. 558 par. 1 Kodeksu Cywilnego okres rękojmi zostaje rozszerzony na …….
miesięcy.
Wykonawca wniósł wymagane zabezpieczenie w formie: …………………………….
2. Zwrot/ zwolnienie zabezpieczenia:
2.1 Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
2.2 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może
przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia.
2.3 Kwota, o której mowa w pkt. 2, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.
§ 8.
1. Wykonawca pisemnie zgłosi zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.
2. Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe wykonanych prac w terminie do 7 dni od daty
zgłoszenia do odbioru.
3. Czynności odbiorowe będą prowadzone przy udziale Wykonawcy w okresie do 10 dni
roboczych.
4. Ewentualne usterki zapisane w protokole odbioru będą usunięte przez Wykonawcę w terminie 14
dni kalendarzowych od daty ich wskazania w protokole odbioru robót.
5. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany załączyć:
- protokoły badań i sprawdzeń,
- dokumenty potwierdzające, że użyte materiały odpowiadają wymogom wyrobów dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie Prawo budowlane.
6. W przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu dokumentów określonych w ust. 5 odbiór nie
zostanie dokonany.
§ 9.
1. W przypadku nieterminowego lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych niniejszą
umową, Zamawiający zastrzega zastosowanie kar umownych:
a) za zwłokę w przystąpieniu do rozpoczęcia prac z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru końcowego w wysokości
0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w
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2.
3.
4.
5.

6.

wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia
następnego terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
d) za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30%
wartości wynagrodzenia umownego,
e) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca, lub dalszy podwykonawca w
wysokości 2% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek. Nie dotyczy
dostawców materiałów budowlanych i usług geodezyjnych oraz podmiotów uprawnionych
do wykonywania określonych czynności na podstawie przepisów prawa.
Kary umowne za zwłokę, o których mowa w § 9 nie mogą przekroczyć 20% wynagrodzenia
umownego brutto.
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu
cywilnego, jeżeli powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.
Do opóźnienia w zapłacie kar umownych stosowane będą przepisy o odsetkach ustawowych.
Realizacja zapłaty kar umownych może nastąpić poprzez potrącenie z kwoty należnej do zapłaty
Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego faktury lub z wniesionego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraża zgodę.
Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek
innych zobowiązań umownych.

§ 10.
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:
a) Za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za
każdy dzień zwłoki.
b) Za opóźnienie w przystąpieniu do robót z winy Zamawiającego w wysokości 0,2%
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
c) Za niedotrzymanie innych terminów wynikających z zapisów umowy, z wyłączeniem
terminów płatności do których mają zastosowanie przepisy Ustawy Kodeks cywilny, 0,1%
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
§ 11.
1. Wykonawca powierza (jeśli dotyczy) do wykonania przez podwykonawców, w rozumieniu art.
36 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, następujący zakres
przedmiotu umowy:
➢ ………………………………………………………..
➢ ……………………………………………………….
Pozostały zakres zamówienia Wykonawca wykona samodzielnie.
2. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona sam / sam,
za wyjątkiem robót w zakresie …………………………….., które zostaną wykonane przy
udziale podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 poz. 2164) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w
trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
5. Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania projektu umowy zgłasza w formie pisemnej
zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, w szczególności w przypadku, gdy:
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest 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;
2) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;
3) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane,
dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących
podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.
6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6 uważa się za
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada
zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
8. Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, o której mowa w
ust.8, zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadkach, o których mowa w ust. 6.
9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację
umowy przez zamawiającego.
10. 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
umowy netto wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu
obowiązkowi. Nie podlegają wymienionemu na wstępie obowiązkowi, również umowy o
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy paliw. Wyłączenia, o których mowa w
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zdaniach poprzednich, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł
brutto.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 6 pkt 1, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od wezwania, pod
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
12. Przepisy ust. 4 – 12 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie
z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą
wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać
Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające
dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia.
14. Zamawiający dokona 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, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 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.
16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. Zamawiający
poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej
informacji.
18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, 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 wynagrodzenia 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.
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19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
których mowa w ust. 15, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia należnego wykonawcy.
20. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana
jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę
naliczenia kar umownych.
21. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.
§ 12.
1. Na podstawie art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej
czynności w trakcie realizacji zamówienia:
➢ monterzy, instalatorzy i pracownicy budowlani,
➢ kierowcy samochodów i operatorzy maszyn budowlanych.
2. Przed podpisaniem umowy wykonawca lub podwykonawca przedłoży oświadczenie o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa
wyżej. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wymienione wyżej
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów,
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nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.
5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 2 tys. zł za
każdy stwierdzony przypadek. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia
spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy.
§ 13.
1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela ……………… miesięcy gwarancji licząc od dnia
odbioru końcowego.
§ 14.
1. Zmiany istotnych postanowień zawartej umowy mogą nastąpić tylko w zakresie opisanym
poniżej za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na poniższych
warunkach.
1) w zakresie terminu realizacji zamówienia:
a) w przypadku wykonywania innych wcześniej nieprzewidzianych robót w strefie
przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upoważniony do występowania o
wydłużenie okresu na realizację zadania o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze
skutkami z tego wynikłymi. Zapis dotyczy również wypadków drogowych powstałych w
strefie robót;
b) w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj.: działania i zamieszki wojenne, ataki
terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia
ziemi, wybuchy wulkanów, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego i
inne, uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodującej
zmianę zakresu robót;
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c) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie pozwalających
na prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie odpowiedniej jakości
wykonywanych robót, tj.: ciągłe opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura
powietrza, potwierdzonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej;
d) w przypadku braku dostępu Wykonawcy do całego terenu budowy spowodowanego w
szczególności protestami mieszkańców lub sytuacji blokowania przez nich drogi;
e) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
f) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie
Zamawiający;
g) jeżeli wystąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron Umowy;
h) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w
Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie
umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
i) w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie, w tym: niewybuchów, wykopaliska,
niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne, a także w innych przypadkach
wymienionych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 15.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawa Prawo zamówień publicznych.
§ 16.
1. W razie wątpliwości poczytuje się, iż wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem
stanowiącym część składową niniejszej umowy.
§ 17.
1. Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla
Zamawiającego.
§ 18.
1. Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY
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