
Załącznik nr 6 do siwz

Egz. nr …....
ZZ-2380-126/14

- WZÓR -

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu.................................2014 roku w Szczecinie

pomiędzy Komendantem  Wojewódzkim Policji w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy 
ul. Małopolskiej 47, zwanym dalej w treści niniejszej Umowy Zamawiającym, którego reprezentuje:
mgr Marek Jasztal - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie
zwany dalej Zamawiającym
a...........................................................................................................................................................

z siedzibą w ........................................................,  ul.  ……......................................  zarejestrowaną w

…......................., którego  reprezentuje  :.........................zwany  dalej  w  treści  niniejszej  Umowy

Wykonawcą, 

............................................................................................................................................................

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

Podstawa prawna
§ 1

1. Oferta Wykonawcy została  wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania  o  udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. Nr 907  późn. zm.), zwana dalej
„Ustawą”

Przedmiot Umowy
§ 2

1.  Przedmiot zamówienia jest oznaczony kodami według CPV: 45000000-7, 45453100-8, 45233200-1,
45230000 -8,  45310000-3.

2.  Przedmiot niniejszej Umowy obejmuje  wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją
zadania  pn.  „Renowacja zabytkowego obiektu  KWP w Szczecinie przy ulicy Małopolskiej 47
” m.in.:

1) renowację elewacji całego obiektu zgodnie z projektem, programem prac konserwatorskich oraz
decyzjami MKZ w Szczecinie (nr BMKZ-S.4125.51.2014.EW z dnia 21.02.2014r. oraz nr BMKZ-
S.4125.207.2014.MJ z dnia 25.04.2014 r. obejmującą w szczególności elementy ceglane, kamienne,
detal  architektoniczny,  malatury,  tynk  polichromowany  i  drewno  polichromowane),  stolarkę
okienna, stolarkę drzwiowa.

2) Odtworzenie:
-  kutych krat na parterze fasady na wzór zachowanych przy oknach obok portalu
-  drzwi w głównym portalu wejściowym od ul. Małopolskiej. 
-  wrót bramy przejazdowej przy ul. Starzyńskiego oraz pozostałych drzwi w zabytkowych 
częściach gmachu
- przywrócenie ceglanego lica muru kurtynowego 

3) wykonanie iluminacji elewacji Gmachu, 
4) konserwacja ogrodzenia przedogródka,
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5) wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej zlokalizowanej pod dziedzińcem wewnętrznym  wraz z
ułożeniem nowej nawierzchni dziedzińca z kostki granitowej oraz remont nawierzchni wjazdu od
ulicy Starzyńskiego,

6) renowację Sali Tradycji:
-  zachowanie  (remont  i  konserwacja  oraz  ewentualna  wymiana  zniszczonych  elementów)
oryginalnej skrzynkowej stolarki okiennej oraz renowację stolarki drzwiowej w Sali Tradycji
-  odtworzenie  dawnych  żaluzji  drewnianych  z  wykorzystaniem składowych  ich  konstrukcji
(istniejących prowadnic zewnętrznych),
-  renowację  polichromii  na  ścianach i  suficie  obłożonych  drewnem w  90% oraz  odkrycie  i
odtworzenie  zamalowanej  polichromii  na  ścianach  ponad  boazerią  zgodnie  z  dokumentacja
archiwalną pod ścisłą kontrolą Konserwatora Zabytków
     - wykonanie nowego pięcioramiennego żyrandola 

7) remont i konserwacja wewnętrznych portali kamiennych na holu 1 piętra,
8) roboty towarzyszące, w tym m.in. wykonanie tablicy informacyjnej o realizowanym zadaniu z RPO

na czas prowadzenia prac budowlanych,
9) wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym m.in.  wtórnik geodezyjny oraz protokoły badań,

sprawdzeń, sprawności itp.
10) w  ramach  przedmiotu  zamówienia  wykonawca  zobowiązany  jest  również  do  przemurowania

uszkodzonych  studzienek  okiennych  w  poziomie  piwnic  (poniżej  poziomu  terenu)  (rozbiórki,
odtworzenia),  ich  zaizolowania  oraz  oczyszczenia,  a  także  naprawy  uszkodzonej  powierzchni
wewnętrznej  pozostałych  studzienek,  wykonania  krat  zamykających  studzienki  i  wykonania
zabezpieczeń przed opadami atmosferycznymi.

              UWAGA: Zamówienie nie obejmuje wyposażenia (mebli) Sali Tradycji.
3. Szczegółowy opis robót  budowlanych został  zawarty w projektach budowlano-wykonawczych,  oraz

programie  prac  konserwatorskich,  przedmiarach  robót,  Specyfikacjach  Technicznych  Wykonania  i
Odbioru Robót Budowlanych - branże budowlana, sanitarna i elektryczna.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy (co do zakresu oraz
warunków wykonania) zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej Umowy
Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją wymienioną w ustępie poprzedzającym i
uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

6. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, na
której zostanie zrealizowany przedmiot niniejszej Umowy.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia przez podwykonawców .
8. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego.

1)  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  reprezentuje  Zamawiającego  wobec  Wykonawcy  działając  w
imieniu i na rachunek Zamawiającego w zakresie jego obowiązków. Obowiązki wynikają z umowy z
nim zawartej. Odpis umowy zostanie dostarczony Wykonawcy najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowiązuje się do
niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcę.

9. W  zakresie  wzajemnego  współdziałania  przy  realizacji  umowy  Zamawiający  i  Wykonawca
zobowiązują  się  działać  niezwłocznie,  przestrzegając  niniejszej  umowy,  obowiązujących  praw  i
ustalonych zwyczajów.

Obowiązki Stron
§ 3

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie  kompletnej  dokumentacji  budowlano-wykonawczej  w 1  egz.  w  ciągu  5  dni
roboczych od daty obustronnego podpisania umowy,
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2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz  z wskazaniem jego
granic oraz stanem znajdujących się na nim  urządzeń w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt
1 Umowy,
3) zapewnienie i prowadzenie na swój koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego w całym okresie
realizacji przedmiotu Umowy,
4) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłaszanych podczas realizacji Umowy w
formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłaszania bez zbędnej zwłoki, przy czym :

a) w sprawach wymagających zaangażowania lub stanowiska projektanta – w terminie do 5 dni
roboczych od dnia otrzymania zapytania na piśmie,
b) w sprawach pozostałych – do 3 dni roboczych,

5) powołanie komisji i dokonanie odbioru końcowego robót w terminie, o którym mowa  w § 9
        ust. 4 Umowy,
6) uczestniczenie  w  radach  budowy,  wg  uzgodnionego  przez  strony  Umowy  harmonogramu

spotkań, oraz udział w dodatkowych spotkaniach i  konsultacjach, o ile zajdzie potrzeba ich
zwołania,

7) terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 8 niniejszej Umowy,
8) zgłaszanie Wykonawcy usterek w oparciu o udzieloną gwarancję i rękojmię.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) zapoznanie  się  z  obiektem  (przyszłym  placem  budowy),  specyfiką  pracy  Komendy

Wojewódzkiej  Policji  oraz  zakresem  robót  termomodernizacyjnych  wykonywanych
jednocześnie  z  przedmiotem niniejszego  zamówienia  mogącymi  wpływać  na  płynność
wykonywania prac renowacyjnych oraz stanowić utrudnienie w realizacji zamówienia –
Wykonawca oświadcza,  że  nie będzie  zgłaszał  w przyszłości  żadnych roszczeń z  tego
tytułu wobec Zamawiającego, a powstające problemy będą rozwiązywane sukcesywnie na
kolejnych radach budowy,

2) przejęcie protokolarne od Zamawiającego terenu budowy w terminie, o którym mowa w §
5 ust. 1 pkt 1 Umowy; po przyjęciu placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność
za  utrzymanie  warunków  BHP  (w  rozumieniu  przepisów  obowiązującego  prawa,
zawartych  w  rozporządzeniach  z  zakresu  bhp  w  budownictwie)  w  obszarach  robót
renowacyjnych stanowiących zakres przedmiotu niniejszej Umowy,

3) pełna współpraca z osobą/ami pełniącymi funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego –
koordynatora projektu, będącego przedstawicielem Zamawiającego, 

4) wykonanie  robót  nie  ujętych  w  dokumentacji,  lecz  niezbędnych  do  wykonania  celem
właściwego,  zgodnego  z  przepisami  prawa  budowlanego  oraz  właściwego  dla
przeznaczenia i  nałożonych funkcji  użytkowania obiektu. Koszty wykonania tych robót
Wykonawca  winien  ująć  w  ofercie  lub  w  zakładanym  ryzyku  z  tytułu  rozliczenia
ryczałtowego zadania.

5) uzyskanie własnym staraniem i na własny koszt wszelkich dodatkowych opracowań, w
tym  ekspertyz  technicznych   niezbędnych  do  prawidłowego  wykonania  przedmiotu
Zamówienia.

6) przestrzeganie  obowiązku poruszania  się  po remontowanym obiekcie tylko w obszarze
niezbędnym  do  wykonywania  prac  bieżących,  zgodnie  z  ustalonymi  ciągami
komunikacyjnymi  wskazanymi  przez  Zamawiającego,  z  zachowaniem  wytycznych
wynikających ze specyfiki  obiektów policyjnych związanych ze strefami organicznego
dostępu,

7) wykonanie  i  utrzymywanie  na  swój  koszt  koniecznego oznakowania  oraz  zapewnienie
bezpieczeństwa  mienia  i  osób  znajdujących  się  na  terenie  budowy  (w  tym  również
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pracowników Komendy),

8) wyznaczenie  kierownika  budowy  co  najmniej  na  7  dni przed  rozpoczęciem  robót
budowlanych  oraz  pisemne  powiadomienie  o  tym  fakcie  Zamawiającego,  jak  również
niezwłoczne pisemne  informowanie  Zamawiającego o  każdej  zmianie  w tym zakresie,
wraz  ze  stosownym  oświadczeniem  kierownika  budowy  o  przejęciu  obowiązków
kierownika budowy,

9) zorganizowanie we własnym zakresie zaplecza budowy poza terenem KWP, w tym m.in.
pomieszczeń  dla  potrzeb  prowadzenia  narad  i  prac  nadzoru  budowlanego, obiektów
tymczasowych: socjalnych i sanitarnych dla pracowników, magazynów itp. i zabezpieczeń
określonych przepisami bhp i  ppoż. oraz wywieszenie na tablicy informacji  o budowie
i wymaganego  przepisami  planie  BiOZ;  koszt  zorganizowania  zaplecza  Wykonawca
ponosi we własnym zakresie,

10) opracowanie  w  formie  pisemnej  (tzn.  wypełnienie)  i  dostarczenie  Zamawiającemu  do
akceptacji w terminie 10 dni od przekazania terenu budowy – harmonogramu rzeczowo-
finansowego  robót,  zapewniającego  realizację  przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  jej
postanowieniami i zapisami w SIWZ,

11) przedłożenia  szczegółowego  kosztorysu  ofertowego  w  ciągu  10  dni po  podpisaniu
Umowy, 

12) utrzymywanie  ważnych  umów  ubezpieczeniowych  (ubezpieczenie terenu budowy  i
budowy  od  wszystkich  ryzyk  budowy  w  związku  z  wykonywanymi  robotami
budowlanymi  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej),  oraz  nie  zmniejszanie
wysokości  sumy  gwarancyjnej  i  zakresu  ubezpieczenia  (zakresu  ochrony
ubezpieczeniowej) przez cały okres obowiązywania umowy,

13) zorganizowanie  robót  w  sposób  ograniczający  uciążliwości  związane  do  koniecznego
minimum, zwłaszcza w zakresie kurzenia i pylenia

14) zabezpieczenie instalacji  i  urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu
przed  ich  zniszczeniem lub  uszkodzeniem w trakcie  wykonywania  robót  stanowiących
przedmiot niniejszej Umowy,

15) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu budowy (m.in.
dróg, zjazdów, chodników, które należy utrzymywać w czystości, itp.),

16) dbanie o porządek na terenie budowy, o schludny jej wygląd oraz utrzymywanie budowy
w  stanie  wolnym  od  przeszkód  komunikacyjnych  wewnątrz  i  na  zewnątrz  obiektu,
organizowanie robót w sposób ograniczający uciążliwości z nimi związane do koniecznego
minimum,

17) informowanie  Zamawiającego  w formie  pisemnej  o  istotnych  problemach  dotyczących
realizacji przedmiotu Umowy, które wymagają rozwiązywania przez przedstawicieli Stron;
w tym celu Wykonawca zawiadamia  inspektora nadzoru inwestorskiego, 

18) wykonanie  przedmiotu  Umowy  z  należytą  starannością,  zgodnie  z  postanowieniami
niniejszej Umowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zapewnieniem
wymaganej jakości,

19) dostarczenie atestów oraz deklaracji zgodności wyrobów budowlanych dopuszczonych do
powszechnego stosowania,

20) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami badań, prób, sprawdzeń i odbiorów
przewidywanych  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  i
udokumentowanie ich stosownymi protokołami,

21) przedłożenie Zamawiającemu kompletnych dokumentów odbiorowych oraz dokumentacji
powykonawczej (w 2 egz.) nie później niż w dniu zgłoszenia robót do odbioru,

22) usunięcie  usterek  i  wad  ujawnionych  w  okresie  gwarancji  po  ich  zgłoszeniu  przez
Użytkownika w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia;
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23) przekazanie  w  dniu  podpisania  protokołu  końcowego  odbioru  robót  budowlanych
pisemnego wykazu adresów, numerów telefonów (faksów) do korespondencji,   na które
Zamawiający  będzie  zgłaszał  usterki  i  wady  ujawnione  w okresie  trwania  gwarancji  i
rękojmi,

24) po  zakończeniu  realizacji  przedmiotu  Umowy,  zlikwidowanie  zaplecza  budowy
i uporządkowanie terenu zaplecza i  terenu budowy w terminie  do 7 dni od podpisania
protokołu ostatecznego odbioru robót budowlanych,

25) zamontowanie  podliczników wody i  energii  elektrycznej  na  potrzeby realizacji  umowy
oraz rozliczanie ich zużycia na koszt własny,

26)  skierowanie do nadzorowania i kontroli prac składających się na przedmiot Umowy osób
wskazanych  w załączniku 2 do Umowy. Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie realizacji
Umowy,  musi  być  uzasadniona  przez  Wykonawcę  na  piśmie  i  zaakceptowana  przez
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje
i  doświadczenie  wskazanych  osób  będą  takie  same  lub  wyższe  od  kwalifikacji  i
doświadczenia osób wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, a dokonana zmiana nie
spowoduje  zmian  w  realizacji  przedmiotu  Umowy,  w  kontekście  przyjętego
harmonogramu,

27) Wykonawca powinien przedłożyć  Zamawiającemu propozycję  zmiany, o której mowa w
ust. 26 nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą.

28) Zamawiający zaakceptuje zmianę, po spełnieniu warunków określonych w ust. 24, w
terminie  7 dni po otrzymaniu  propozycji  zmiany zgodnej  z wymaganiami  Umowy.
Wprowadzenie  zmiany,  o  której  mowa  w  ust.  26   bez  akceptacji  Zamawiającego
stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
Nie  wniesienie  sprzeciwu  przez  Zamawiającego  w  wyznaczonym  terminie  7  dni
oznacza akceptację zmiany.

29) Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne szkody, w tym utratę mienia,
doznane  od  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  oraz  innych  Wykonawców  i
Podwykonawców wykonujących w tym samym czasie roboty na terenie budowy w trakcie
realizacji zamówienia.

30) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania własnego zaplecza budowy. 

31) Wykonawca  ponosić  będzie  pełną  odpowiedzialność  z  tytułu  gwarancji  i  rękojmi  za
elementy wykonane przez innych wykonawców w przypadku ingerencji w te elementy w
związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 

32) Wykonawca,  w przypadku opóźnienia w wykonaniu Zamówienia z własnej winy, będzie
ponosić odpowiedzialność za ewentualną utratę części lub całości kwoty finansowania za-
dania przez jednostkę finansującą.

 

33) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z podmiotem aktualnie realizującym prace
modernizacyjne na terenie budowy zasad postępowania w trakcie realizacji robót w zakre-
sie BHP, zgodnie ze standardami podmiotu aktualnie realizującego roboty budowlane tj.
środki  zabezpieczenia  grupowego  oraz  indywidualnego przy  wszystkich  prowadzonych
pracach oraz ewentualnego wspólnego korzystania z przyłączy oraz innych elementów za-
plecza budowy. 
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Współdziałanie
§  4

1. Strony  niniejszej  umowy  zobowiązane  są  do  współdziałania  przy  realizacji  przedmiotu
zamówienia  w  celu  terminowego,  należytego  i  jak  najlepszego  wykonania  go  zgodnie  z
warunkami niniejszej umowy. 

2. Zamawiający w każdej chwili może żądać od Wykonawcy informacji (w formie pisemnej w
terminie  3  dni  od  zgłoszenia  żądania)  o  zaawansowaniu  prac,  tempie  ich  wykonywania,
składzie  brygad  pracujących  (w  tym  podwykonawców)  oraz  uprawniony  jest  do
kontrolowania  w  każdym  czasie  prawidłowości  wykonania  przedmiotu  umowy  przez
Wykonawcę,  a  w  szczególności  jego  jakości,  terminowości  realizacji  oraz  przestrzegania
wszystkich warunków zawartych w specyfikacjach technicznych i Umowie.

3. W celu prawidłowego współdziałania Stron przy realizacji  przedmiotu umowy (zgodnie z
harmonogramem – załącznik do umowy) przyjmuje się następujące ustalenia:

1) bezpośrednim przedstawicielem Zamawiającego na czas trwania realizacji zamówienia
będzie  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  –  koordynator  projektu,  wykonujący  swoją
funkcję korzystając z zespołu osób o odpowiednich kwalifikacjach,

2) Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w spotkaniach roboczych (zgodnie z
harmonogramem spotkań oraz w każdym dodatkowym spotkaniu, jeśli będzie potrzeba
jego zwołania) organizowanych w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu,

3) celem spotkań  kontrolnych  jest  sprawdzenie  prawidłowości  wykonywania  przedmiotu
zamówienia,  zaawansowania  prac  budowlanych,  zgodności  terminu  ich  realizacji  z
zatwierdzonym  harmonogramem  oraz  potrzeba  rozstrzygania  spraw  wynikłych  w
procesie realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający ma obowiązek informowania Wykonawcy o wszystkich zdarzeniach  mających
wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.

Terminy realizacji przedmiotu Umowy
§ 5

1. Strony, poza terminami określonymi w harmonogramie, ustalają następujące terminy realizacji
robót:

1)  przekazanie terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
2)  termin zakończenia robót do   24.03.2015 r.
3) za termin ostateczny wykonania przedmiotu niniejszej Umowy strony przyjmują sporządzenie i
podpisanie  protokołu końcowego  odbioru  robót, w  którym  zostanie  stwierdzone  należyte
wykonanie umowy,
4) stwierdzenie usterek podczas rozpoczętego odbioru końcowego przesuwa termin odbioru robót
budowlanych o czas niezbędny na usunięcie usterek (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), w
okresie tym nie będą naliczane kary umowne za zwłokę.

2. W przypadku zaistnienia przerw w trakcie robót  niezależnych od Wykonawcy, termin wykonania
przedmiotu  umowy  może  ulec  przesunięciu  o  okres  wynikający  z  tych  przerw,  w  granicach
określonych w Umowie z Jednostką Finansującą, wynikającym z terminu końcowego rozliczenia
dotacji. 
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Podwykonawcy 
§ 6

1.  Wykonawca  może  wykonać  przedmiot  Umowy  przy  udziale  podwykonawców  lub  dalszych
podwykonawców, zawierając z nimi stosowne Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt Umowy o podwykonawstwo,
której  przedmiotem są  roboty  budowlane,  a  także  projekt  jej  zmiany  w terminie  7  dni  od  dnia
sporządzenia projektu Umowy lub projektu jej zmiany. 
Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu Umowy lub jej
zmiany, pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu Umowy lub projektu jej zmiany. W
przypadku projektu zmian Umowy powyższe zapisy należy stosować odpowiednio. 

3.  Wykonawca  jest  zobowiązany  przedstawić  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z
oryginałem Umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak również zmiany
do tej Umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. 
Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania Umowy o podwykonawstwo lub zmian do
Umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie
Umowy lub wprowadzenie zmian. 

4. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 

1) zakres robót powierzony podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania
robót objętych umową; 

2)  kwotę  wynagrodzenia  –  kwota  ta  nie  może  być  wyższa,  niż  wartość  tego  zakresu  robót
wynikająca z kosztorysu ofertowego Wykonawcy; 

3) termin wykonania robót objętych Umową wraz z harmonogramem, przy czym harmonogram ten
musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy; 

4) termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego 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 roboty budowlanej, dostawy lub usługi; 

5)  w  przypadku  podzlecenia  przez  Wykonawcę  prac  objętych  przedmiotem  Umowy
podwykonawcy,  termin  wynagrodzenia  płatnego  przez  Wykonawcę  za  wykonane  prace  przez
podwykonawcę powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty
wynagrodzenia należnego za wykonanie tych prac Wykonawcy przez Zamawiającego; 
6) płatność  faktur  następować  będzie  tylko  za  roboty  odebrane  przez  Zamawiającego  od
Wykonawcy,  po  uprzednim  potwierdzeniu  przez  Wykonawcę  zakresu  rzeczowego  robót
zrealizowanych przez podwykonawcę;
7) wszelkie zmiany Umowy powinny następować w formie pisemnej.

5.  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  robót  budowlanych  zobowiązany jest
przedstawić Zamawiającemu, zawarte Umowy poświadczone za zgodność z oryginałem, których
przedmiotem są dostawy lub usługi związane z realizacją przedmiotu umowy w terminie 7 dni od
dnia ich zwarcia. 

6. Umowa pomiędzy podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w
ust.  4  niniejszego  paragrafu.  Załącznikiem  do  Umowy  jest  zgoda  Wykonawcy  na  zawarcie
Umowy  o  dalsze  podwykonawstwo.  Zapisy  ust.  1  i  2  niniejszego  paragrafu  stosuje  się
odpowiednio. 
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7.  Wykonawca  zobowiązany  jest  na  żądanie  Zamawiającego  udzielić  mu  wszelkich  informacji
dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

8.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty,  które wykonuje
przy pomocy podwykonawców. 

9. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
podwykonawcy  na  teren  budowy,  w  celu  wykonania  robót  objętych  przedmiotem  Umowy,
Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody  Zamawiającego,  Wykonawca  nie  może  umożliwić  podwykonawcy  wejście  na  teren
budowy  i  rozpoczęcie  prac,  zaś  sprzeczne  z  niniejszymi  postanowieniami  postępowanie
Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie Umowy. 

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje
przy pomocy podwykonawcy(ów). 

Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy
§ 7

1. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości  10% wynagrodzenia
brutto  stanowi  kwotę…………........zł  i  zostanie  wniesiona  przez  Wykonawcę  w  formach
przewidzianych w art.  148 ust.  1  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  najpóźniej  w dniu
zawarcia umowy.

2. Zwrot  70% zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  przez  Zamawiającego  nastąpi  po
podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od
dnia przekazania przedmiotu umowy przez Wykonawcę i  przyjęcia go przez Zamawiającego
jako należycie wykonanego, zaś zwrot pozostałych 30% zabezpieczenia należytego wykonania
umowy przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 14 dni od dnia wygaśnięcia rękojmi.

3. Jeśli  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy  zastosowano  kary  umowne  potrącane  z
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwrotowi podlega kwota pomniejszona o sumę
naliczonych kar umownych.

4.  W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy kwotę zabezpieczenia, zabezpieczenie nie
zostanie zwrócone, a w pozostałej części Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłacenia kary
umownej.

5. W  przypadku,  gdy  z  przesunięciem  terminu  realizacji  umowy,  zabezpieczenie  należytego
wykonania umowy będzie traciło ważność, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia nowego
zabezpieczenia  bądź  przedłużenia  dotychczasowego  zabezpieczenia  należytego  wykonania
umowy  przy  zachowaniu  ciągłości  zabezpieczenia.  Koszt  przedłużenia  zabezpieczenia
należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady płatności
§ 8

1. Wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Strony  ustalają  wg  wartości  ryczałtowej
określonej  w  ofercie  na  kwotę……………………………  zł  brutto,  (słownie  złotych:
…………………………………………………………..), w tym podatek VAT w stawce zgodnej
z obowiązującymi przepisami, płatne w ratach, zgodnie z treścią  § 8 ust. 6. 

2. Wynagrodzenie  określone  w  ust.  1  ma  charakter  ryczałtowy  i  obejmuje  wszelkie  koszty
wykonania  przedmiotu  umowy,  nawet  te  których  konieczności  wykonania  Zamawiający  nie
przewidział, w szczególności koszty zużytych mediów, zagospodarowania odpadów, transportu
oraz inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
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3. Zamawiający nie przewiduje możliwości wzrostu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
4. Zamawiający nie  przewiduje  możliwości  zwiększenia  wynagrodzenia  w  przypadku  zmiany

przepisów, a w konsekwencji podwyższenia stawki podatku od towarów i usług.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztów nadzoru inwestorskiego i autorskiego, które

bezpośrednio pokrywa Zamawiający,
6.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  rozliczenia  wynagrodzenia  za  wykonanie  przedmiotu

zamówienia  fakturami  częściowymi.  Płatność  będzie  następowała  na  podstawie  faktur
wystawianych  przez  Wykonawcę,  popartych  protokołami  częściowego  odbioru  robót
sporządzanych  po  zakończeniu  każdego  kolejnego  etapu  (zgodnie  z  podziałem  przedmiotu
zamówienia wynikającym z harmonogramu rzeczowo-finansowego), w terminie do 30 dni od
daty ich dostarczenia do siedziby zamawiającego, jednakże nie wcześniej niż po otrzymaniu
przez  zamawiającego  na  rachunek  bankowy  Komendy  Wojewódzkiej  Policji  w  Szczecinie
środków finansowych pochodzących z uruchomienia rezerwy celowej.  

7. W  przypadku  zatrudnienia  podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców,  dodatkowym,
warunkującym  wypłatę  wynagrodzenia  załącznikiem  do  faktury  przejściowej  lub  końcowej,
będą: 

1)   oświadczenia  wszystkich  zgłoszonych  przez  Wykonawcę  i  zaakceptowanych  przez
Zamawiającego podwykonawców lub dalszych podwykonawców, za zobowiązania względem
których  Zamawiający  ponosi  solidarną  odpowiedzialność  z  Wykonawcą,  że  wszystkie
wzajemne  zobowiązania  finansowe  związane  z  robotami  budowlanymi  wykonanymi  do
momentu  protokołu częściowego odbioru robót lub końcowego protokołu wykonania robót
objętych przedmiotem niniejszej Umowy zostały przez Wykonawcę uregulowane lub 
2) wszystkie dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dla podwykonawców i dalszych
podwykonawców  wynikającego  z  zawartych  i  zaakceptowanych  przez  Zamawiającego
Umów.

8. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w
terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem
odbioru  robót  oraz  wymaganymi  (w  ust.  7)  oświadczeniami.   Datą  płatności  jest  dzień
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

9. Należne wynagrodzenie wynikające z faktury końcowej płatne będzie na podstawie prawidłowo
wystawionej  faktury  sporządzonej  w  oparciu  o  końcowe  rozliczenie  przedmiotu  umowy
przygotowane  na  bazie  harmonogramu,  będącego  załącznikiem do  Umowy,  po wystąpieniu
łącznie następujących okoliczności:

a) wykonaniu przedmiotu umowy w rozumieniu zapisów niniejszej Umowy,
b) podpisaniu przez Strony protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót,
c)  uwzględnieniu  (tzn.  potrąceniu)  kwoty  odpowiadającej  sumie  zobowiązań  Wykonawcy
wobec podwykonawców, w odniesieniu do których Wykonawca nie przedłożył oświadczeń, o
których mowa w ust. 7 pkt. 1). Zobowiązania te ureguluje Zamawiający przez przekazanie ich
bezpośrednio  na  rachunek  podwykonawców,  ze  skutkiem  zapłaty  zobowiązań  względem
Wykonawcy także w sytuacji, gdy wierzytelności te staną się wymagalne po dacie płatności
należności względem Wykonawcy.

Odbiory robót
§ 9

1. Zamawiający dokona  odbioru  całości  robót:  po  zakończeniu  całego  zadania  w  terminie  do
31.03.2015 r.

2. Gotowość  dokonania  odbioru  robót  Wykonawca  zgłosi,  pismem  składanym  bezpośrednio  w
siedzibie Zamawiającego, nie później niż na  7 dni kalendarzowych przed terminem, o którym
mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2 Umowy.
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3. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru będzie faktyczne wykonanie robót
potwierdzone  przez  inspektorów  nadzoru  inwestorskiego  –  Koordynatora  Projektu  oraz
przygotowanie  kompletnej  dokumentacji  odbiorowej,  o  której  mowa  w  art.  57  ust.  1  Prawo
budowlane.

4. Zamawiający  zobowiązuje  się  przystąpić  do  odbioru  końcowego  robót  w  terminie  7  dni
kalendarzowych od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót.

5. Z  odbioru   końcowego  robót  zostanie  sporządzony protokół  końcowego odbioru  robót. Jeżeli
w toku  czynności  odbioru  zostanie  stwierdzone,  że  przedmiot  odbioru  nie  osiągnął gotowości
do odbioru  z  powodu  nie  zakończenia  robót,  Zamawiający  może  odmówić  odbioru  do  czasu
usunięcia  tych  usterek  lub  dokonać  odbioru  warunkowego,  z  podaniem terminu  na  usunięcie
usterek. Za ten okres nie będą naliczane kary umowne. Do czasu usunięcia usterek odbiór będzie
wstrzymany. 

6. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
atesty, certyfikaty, karty katalogowe i gwarancje dotyczące wbudowanych materiałów i instalacji
zamontowanych  lub  wykonanych  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  niniejszej  Umowy  a  także
instrukcje  eksploatacji,  protokoły sprawdzeń i  pomiarów. Atesty,  certyfikaty,  gwarancje,  karty
katalogowe winny być przedstawione do wglądu Zamawiającemu na etapie dostawy materiałów i
urządzeń na budowę i ich etapowego zastosowania (wbudowania).

7.  Rzeczywistym  terminem  zakończenia  przedmiotu  umowy  jest  dzień  podpisania  protokołu
końcowego odbioru robót potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

8. Ostatecznego odbioru robót dokona Zamawiający po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

Kary umowne
§ 10

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Strony ustalają kary
umowne w wysokości i na warunkach niżej określonych:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu zadania, w wysokości 0,02 % wynagrodzenia określonego w § 8 ust.
1 wartości całego zadania, za każdy dzień zwłoki, w terminie określonym w § 5 ust. 1, pkt  2 do
dnia podpisania protokołu odbioru robót, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2.
b) za zwłokę w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze prac lub które ujawnią się
w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,01% wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 za
każdy dzień zwłoki; w terminie określonym w §  3  ust.  2,  pkt  22  liczonym od dnia
zawiadomienia drogą listowną lub drogą elektroniczną, do dnia podpisania przez
Zamawiającego protokołu usunięcia usterek,
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –  w wysokości
20% wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1,

2) Wykonawcy przysługują od Zamawiającego kary umowne w przypadku odstąpienia przez
Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 20 % wynagrodzenia
określonego w § 8 ust. 1.

2. Wskazane w ust.1 pkt 1 kary umowne nie wykluczają dochodzenia przez Strony odszkodowania na
zasadach ogólnych w przypadku, gdy kwota kary umownej nie pokryje w  całości szkody
poniesionej przez Strony.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie  10 dni kalendarzowych od daty
wystąpienia  przez  Zamawiającego  z  żądaniem  zapłacenia  kary.  Zamawiający  może  potrącić
należną  mu  karę  z  dowolnej  należności  Wykonawcy,  po  uprzednim  złożeniu  stosownego
oświadczenia na piśmie.
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Odstąpienie od Umowy
§ 11

1. Oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego Stronom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1)  Zamawiającemu  na  podstawie  art.  145 ust.1  i  ust.  2  ustawy Prawo zamówień  publicznych
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej,  że wykonanie  umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
a) Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach,
b) w przypadku, o którym mowa powyżej  Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego  z  tytułu  wykonania  części  umowy,  ustalonego  na  podstawie  przedstawionych
obmiarów dotyczących wykonanych prac, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2) Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo do odstąpienia od umowy w razie:
a) nie rozpoczęcia robót przez Wykonawcę bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuowania
ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego w terminie dłuższym niż 7 dni, licząc od daty
otrzymania pisemnego wezwania.
b) ujawnienia stanu niewypłacalności lub złożenia wniosku o upadłość wykonawcy,
c) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie
przedmiotu niniejszej Umowy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.
3. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego  Strony  obciążają  następujące

obowiązki szczegółowe:
1) w terminie  14 dni od daty odstąpienia od umowy  Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane,
3) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które
zostały wykonane i odebrane do dnia odstąpienia.

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru robót w toku oraz zapłaty wynagrodzenia
za wykonane roboty stosownie do ich zaawansowania.

Gwarancja i rękojmia
§ 12

1. Na  wykonane  prace  Wykonawca udziela  3 letniej  rękojmi.  Na zamontowane  urządzenia
Wykonawca udziela  3 letniej gwarancji.  Bieg terminów gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od
dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej Umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny istotności wystąpienia wad. W razie, gdyby z przyczyn
obiektywnie niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca nie był w stanie ich usunąć Wykonawca
jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego w terminie do 7 dni,  o tej  sytuacji  i  jej
przyczynach, w celu uzgodnienia na piśmie innego terminu usunięcia wad. Przez czas usuwania
wad w terminie wzajemnie ustalonym, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie nalicza się kar
umownych.

3.  W razie  ujawnienia  się  usterek  i  wad w terminie  biegu gwarancji  i  rękojmi  Wykonawca ma
obowiązek je usunąć w terminie określonym w § 3 ust. 2, pkt 22 niniejszej Umowy, licząc od dnia
zawiadomienia go o ich ujawnieniu.

4.  W  razie  bezskutecznego  upływu  terminu  wyznaczonego  na  usunięcie  usterek  i  wad,
Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia ich na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności
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uzyskania odpowiedniego upoważnienia sądu w tym zakresie i bez utraty praw wynikających z
rękojmi.

5.  W okresie  obowiązywania  gwarancji  i  rękojmi,  Wykonawca zobowiązany  jest  do  pisemnego
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni, o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2)  zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
4) ogłoszeniu likwidacji działalności Wykonawcy,
5) zawieszeniu działalności  Wykonawcy.

Obowiązywanie umowy
§ 13

Niniejsza Umowa wygasa po wygaśnięciu rękojmi i gwarancji udzielonych na przedmiot umowy.

Zmiany umowy
§ 14

1. Postanowienia umowy będą mogły zostać zmienione w stosunku do treści oferty, jeżeli  wystąpią
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i będą one dotyczyć
następujących przypadków:
a) wystąpi  zmiana  przepisów  prawnych  istotnych  dla  realizacji  przedmiotu  umowy  i  mająca

wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia.
b) wystąpi przedłużenie, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania

procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia, a
nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

c) wystąpią warunki opisane w ust. 5 pkt 5.1- 5.4 uniemożliwiające, w okresie ich występowania,
realizację przedmiotu zamówienia i mające wpływ na termin wykonania.

d) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, mających wpływ na koszt i/lub termin
realizacji zadania podstawowego.

e) zostały  ujawnione  wady  opracowania  projektowego,  o  których  Zamawiający  nie  posiadał
wiedzy, a które mają wpływ na termin lub koszt realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Zmiany, o  których  mowa w ust.  1  będą  dopuszczalne  wyłącznie  w takim zakresie,  w jakim
ukończenie zamówienia jest, lub przewiduje się, że będzie, opóźnione na skutek tych działań, a w
odniesieniu do ppkt  d) również z uwzględnieniem skutków finansowych.

3. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności. 
4.Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków
ich wprowadzenia. 

5. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 
5.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:

a) klęski żywiołowe,
b) warunki  atmosferyczne  uniemożliwiające  prowadzenie  robót  budowlanych,
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów.

5.2.  Zmiany  spowodowane  warunkami  geologicznymi,  archeologicznymi  lub  terenowymi,
w szczególności:

a) niewypały i niewybuchy,
b) istnienie  podziemnych  reliktów  (wykopalisk)  archeologicznych  lub  obiektów

infrastrukturalnych.
5.3. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
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5.4.  Inne  przyczyny  zewnętrzne  niezależne  od  Zamawiającego  oraz  Wykonawcy  skutkujące
niemożliwością prowadzenia prac.
W  przypadku  wystąpienia  którejkolwiek  z  okoliczności  wymienionych  w  pkt  5.1  –  5.4  termin
wykonania  umowy  może  ulec  odpowiedniemu  przedłużeniu,  o  czas  niezbędny  do  zakończenia
wykonywania  jej  przedmiotu  w  sposób  należyty,  nie  dłużej  jednak  niż  o  okres  trwania  tych
okoliczności, w granicach określonych w § 5 ust. 2. 
6. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:
6.1. Zmiany technologiczne, w szczególności:

a) konieczność  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu,
b) odmienne  od  przyjętych  w  dokumentacji  projektowej  warunki  geologiczne  (kategorie
gruntu,  kurzawka,  itp.)  skutkujące  niemożliwością  zrealizowania  przedmiotu  umowy przy
dotychczasowych założeniach technologicznych,
c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności
istnienie podziemnych reliktów archeologicznych lub obiektów infrastrukturalnych,
d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa
e) inne rozwiązania zamienne uzgodnione z inwestorem nie mające wpływu na pogorszenie
jakości robót budowlanych.

Zmiany,  o  których  mowa  w lit  b  –  c)  mogą  być  wprowadzane  w sytuacjach,  odpowiadających
przesłankom do udzielenia zamówień dodatkowych.
Zmiany wskazywane w lit  d)  będą wprowadzane wyłącznie  w zakresie umożliwiającym oddanie
przedmiotu umowy do użytkowania.
Każda ze wskazywanych w lit a – e) zmian nie może wiązać ze zmianą wynagrodzenia umownego
określonego na zasadach opisanych w SIWZ zaakceptowanego przez Strony. 
7. Pozostałe zmiany:

a) kolizja z równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. 
W  takim  przypadku  zmiany  w  umowie  (tzn.  w  zaakceptowanym  harmonogramie  rzeczowo-
finansowym)  zostaną  ograniczone  do  zmian  koniecznych  powodujących  uniknięcia  kolizji  lub
zminimalizowania jej skutków.

8. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

Postanowienia końcowe
§ 15

1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Ustawy – Ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Prawo
Budowlane  (  Dz.  U.  2010  Nr  243,  poz.  1623  z  późn.  zmianami)  wraz  z  przepisami
wykonawczymi,  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  inne  powszechnie  obowiązujące
przepisy prawa. 

3.  Umowę  sporządzono  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  trzy  egzemplarze  dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załącznikami do umowy są:
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1. harmonogram rzeczowo-finansowy 
2. wykaz osób posiadających wymagane uprawnienia do wykonywania zamówienia. 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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