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dla rozwoju Mazowsza

Wydalek wqpółfinansowany praUnięErnopejską ze ślodków Ernopejskiego Funduszu Rozwoju
Regtonalnego w rarnach Regionallpgo fuogramu opera€yjrlego Wojęwodztwa Mazowieckiego 200? - 2013

Wzór unołYy
( obejmuje wszystkie

czę&i zamowienia - zapisy umorły zostmą fuoso'warc do wyników postępowania

)

dniu

..'..zall roku w Goźdńe pomiędzy Gminą Gózd ,
reprezentowanąprzez DyrekWaZqołu EkonomicawAdministraeyjnego s?łilw Goździe
na podstawie pełnomocnictwa wójta Gminy' z siedzibąw Goździe przy ul. Radomskiej 7,
26 -634
l.DyrektorZEAS w Goź,dzie za-wartaw

6ń

zwaną dalej,,Ztmawiejącym',

a firmą

z

siedzibą
siedz

zarejestrowanym/{ w

reprezentowany m przez'.
zł,t anądalej''Wykonawcą'

Wykonawca został wybrany zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego wtrybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2ao4r. _Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z2olo r. Nr 113,
poz.759 zwźn. zrnian.) i zostda z nim zawartarrmowa następującej treści.

$1

Pmedmiot umowy.
I. Zamau,iający zlecą a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
w budsmkach BP i PG i Ptzedszkola w Gaździew zakresie:
- zadenie l - Prace remontołłe w bud)m]rach PsP i PG i Przedszlrolały Goździe
-wynianapłńłóg, łnalowanie ściąn,remont Sali gimnastycznej wraz

z

-

zakuąlem

sprątu.

zadanie 2 - Bu&nłałvindyzełłnętrmej .

w ramach Projektu .wynównywanie porionu dlłkacji na tełenie gminy Gózd poprzez
dostosowanie buĘnlafrn, i terenółł
i PSPr Guźlzie fu potneb }anl wieku ,,
współlinansowany ze środkóry Europejskięo Fundnszu Rozmoj u Rąionalnego
w ramach PRIORYTETU vlr r, Tworzenie i popnwa warunków dla rozwoju

K

Kapitału Ludzkięo' DZIALAN|A 7.Ż.' ${FRASTRUKTURA sŁUzĄCA
EDI]KACJI 'w ramach Ręionalnęo Programu operacyjnęo Wojen'rództwa
Mazowieckiego 2007 -2013
Mieisce rcelizacii zamówicnin: GóĄ ul. starowiejska |3o' 26 _ 634 Gózd

2. Zakres i wanrnki wykonania robót budowlanych, wymienionych w ust.1 określa
dokumentacja pĄektowa przedmiar robót (kosztorys ofe,ltowy)' Specyfikacja Istotnych
'
Warunków Zamówienią oferta złożonaptzezWykonawcę,'Specyfikacja Wykonania
i odbioru Robót.
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Temin realizacji pmcdmiotu umowy:
l. Strony ustaĘą żp termin roz:pz$tarealizacji przedmiofu

niniejszej umowy jest

dzień podpisania umowy.

Termin zakończenia : do H} wneśnia 2011 r.
3. Zatermin wykonania przedmiofu uttlowy przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia
Zamawiającemu ptzez Wykonawę _ potwierdzonej przez lnspektora Nadzoru
_ gotowości do odbioru przedmiotr unrcwy wrazzpotozzm{emnieńędnej dokumentacji odbiorowej.

2.

s3

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów do$arczonychprzszWykonawę.
2. MateriaĘ i urąlzenia dostarczone przez lYykonawcę powinny odpowiadać wymogom
dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. la
ustawy z dtńa7 lipc,a 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolĘ: Dz. U. zŻ006 r. Nr 15ó,
poz. l l 18 z ;ńźniejszrymi zmianami).
1.
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Do obowiązków Zamewiającęo naleĘ:
l.przekaanie Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy
terenu budowy, w związku z tym:
- dostarczenie pozwolenia na budotvę oraz jeden egzemplarzadokumentacji projektowej
- przekaz.arie dziennika budowy.
Ż.Zapewntenie nadzoru inwestorskiego.
3' Do obowiąku Zamawiającego naleŻy niodpłatne udo*ępnienie Wykonawcy.
a) punktu poboru energii elektrycznej,
b) punktu poboru wody.
3.Zorganizowanie odbioru przedmiotu umowy zgodnie z $ 11.

,

ss

'
.
"

\/

Do obowiązków Wykonawcy naleĘ:
l.Wykonanie przedmiofu umowy zgodnie z projektem budowlano - wykonawczyrą
przedmiarem robót (kosztorysem ofertowym), zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiofu
'
niniejszej umowy Zamawiająpemu w terminie w niej tlzgodnionym .
2.organizowanie robót w sposob umozliwiający dokonanie ich odbioru'
3.od chwili przejęcia terenu budou.y lYykonawca aż do chu'ili odbioru ponosi
odpowiedzialność na zasadach ogóĘch za szkody wynikłe na tym terenie.
4.Ontaszelie i zabezpieczenie terenu budowy' zapewnienie warunków bezpieczeństwa

wtrakciewykonywaniarobót'

5.Zabezpiwz-enie anajdujących się na terenie budowy materiałów ptz.dl<radńeżą
uszkodzeni em i zniszczenierą
6.Stała wspołpraca z7.atnavdta1l1cym w zalcresie realizaqi przedmiofu umowy'
7.Zawiadomtenie Zamawiająpęo o fakcie wykonania robót zanikających lub ulęających
zakryciu z wyptzsdz*niem umożlliwiaj ąpym sprawdzerri e ich ptznz Inspektora Nadzoru,
8.Przestrzeganie przepisow B.H.P. i p.po".,
9 Zabeąieczsnie maszyn iurządz'eń oraz dostaw materiałów niezbędnych do prawidłowego
i terminowego wykonania przedmiotu umowy,
l0.Usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakoei i rękojmi zawady,
ll.Naprawienie na własny koszt szkód i zniszczeń wyrządzonych osobom trzecim w wyniku
prowadzonych robót,
L2.Zabezpieczenie we własnym zakresie dostaw wody i energii elektrycznej na
potneby wykonania przedmiofu umowy.
l3.Rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych robót, zgodnie z ofertązłozona do
przetargu.
l4.Uporządkowanią po zakończsniu prac' miejsca prowadzonych robot iprzekazanie go
Zamawiającemu w tęrminie odbioru robót.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnośćza:
l.Uszkodzenięi zlnszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia tereru oraztych
instalacji, których istnienie mozna było przewidziec w trakcie realizacJi robót,
2.Uszkodzenia i zrńszczerła spowodowane naterenie ąsia&ljącym z tererrem budowy
przekazanym Wykonawcy,
3.Szkody powstałe w wyniku wykonywania robót niezgodnie z obowią7ującymi przepisami.
4.Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zóarz.eńlosowych
innych, powstałe przed odbiorem końcowynr przedmiofu rrmowy Wykonawca naprawia na
własny koszt.

só

Wynagrodzenie.
l.Za wykonanie przedmiofu umowy, o którym mowa w $ lumowy' Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczałtowe brutto wrazzpodatkiem VAT w wysokości
.....zł.

(słownie:

........'......),

wtym:

kwota netto wynosi ...."..-............-..-..\- ........ zł.

(słownie:

podatekvAT.....%tj. ..

..

....... zł

.....

)

w oparciu o ofertę Wykonawcy .
2.Wynagrodzenie ryczałtowe o ktorym mowa w ust.l. obejmuje wszystkie koszĘ zrłitązane
zrealizasjąrobót objętych dokumentacjąprojektową przedmiarem robót ( kosztorysem
ofertowym) specyfikacjąwykonania i odbioru robót oraz specyfikacją istotnych warunków
zamówienia.
3.Niedoszacowanią porninięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiofu umowy nie może
być podstawądo Ądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.
4. Wykonawca sporządzi kosztorys powykonawczy.

s7

Płatność.
l. Podstawą do zapłaceniaprzszZamawiajągęo wynagrodzenia należnego Wykonawcy
wystawione przez Wykonawę, zgodnie z obowiąa{ącymi przepisami faktury.
Ustala się następująpe zasady rozliczenia za wykonane roboĘ złłiązanez wykonaniem
przedmiotu umowy:
1) fakturowanie cąściowe:dopus7'c,7a się z-a zgadą Zamawiającęo częściowe
fakturowanie robót do wysokosci 75 olofaktycnlie wykonanych i odebranych robót przez
Zamawiającego. Rozliczenie częściowebędzie dokon1nrane na podstawie przedłożonej
faktury do której należy dołączyć bezusterkowy protokoł częściowegoodbioru robót
zatwierdzony ptzezZamawiającęo i podpisany pr7ezlnspektoraNadzoru Zamawiającego.
Termin płatnosci do 30 dni od daty doręczerria faktury wrazzprotokołem częsciowęo
odbioru robót.
2) faktura końcowa : Wykonawca wystawia fakturę końcową po dokonaniu odbioru
całościprzedmiofu umowy (protokołem końcowego odbioru robót) zatwierdzonpprzez
Zamawiającego i podpisany pr"śz.Inspeł*ora Nadzoru Zamawiającego do l5 maja 201 1 r
po uzgodnieniu z inwestorem. Termin płatności- do 30 dni od daĘ doręłzenia
Zamawiającemu faktury wrazzprotokołem odbioru końcowego .Zaterminzapłaty unaje
się dzień złożentapolecenia przelewu w banku Zamawiającego.
LW razie zwłoki w zapłaclewynągrodzeniaptze,zZamawiającego' Wykonawcy pr'ysługują
odsetki w ustawowęi wysokości.

ą
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I)anc do fakturv:
Gmina Gózd
Zesp ctł Ekonomiczno Admini stracyj ny
szkć}ł w Goździe
ul. Radomska7 ,26_634 Gózd
NIP: 796-25-91-373
3. W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzeniaprzez Zamawiającego, Wykonawcy przysfugują
odsetki w ustawowej wysokoŚci.

-
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Ze strony Wykonawcy - kierownik budowy będzie
2. Ze stolly Zamawiającego obowią,zki inspektora nadzoru inwestorskiego pełniłbędzie
1.

$e
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PodwykonawcT.
l.lVykonawca może zrealizowac roboĘ budowlane korzysĘąc z pomocąPodwykonawców,
po zawarciu z nimi odpowiednich umów w formie pisernnej pod rygorem nievrazności .
2. Zawarcie umowy z Podwykonawą wymąga pisemnej zgady Zamawiającsga przed jej
zawarcierą zgodnie z aft. 64'I ' k.c. zrniana urnowy zawartej z Podwykonawcąwymaga
kaedorazowej zgody Zamawiającego .
3. Umowa z Podwykonawcąmusi zawierać' co najmniej zakres robót powierzonych
Podwykonawcy oraz kwotę wynągrodzenia za powierzone roboĘ.
4. Zawieranie umów pr7śzPodurykonawcow z dalszyrn
cą musi byó
kazdorazowo poprzedzone ąoĄZamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej
niewłźności. Nidopłnienie tego obowiąpku będzie uznane jako naruszenie
ry{ 7s'1".
niniejszej umowy stanowiące przesłankę do nałożęnia kary, o której mowa w $ 12 ust.3
umowy.
5. Wykonawca moze wykonać własnymi siłami częścirobót przewidzianądla
Podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej zgody Zatnwt{1ącego. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiającęgo pełną odpowiedzialności za roboty powierzone Podwykonawcom

.
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Kontrola postępu i jakościrohót
l.InspektorNadzoru kontroĘe przebieg robót. o fakcie realizacji przedmiofu umowy przez
Wykonawę w spońb wadliwy lub sprzeczny z umowąpowiadamiaZamavńającego oraz
przedstawia wniosek o odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.
2.o wykrytych wadach w wykonanych robotacb Inspektor Nadzoru zawiadamia niezwłocznie
Wykonawcę. Fakt ten nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z Ęrtufu wad
ujawnionych w pozniejszym terminie.
3.Wykryte wady winny być usunięte przezWykonawę w terminie uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru. Wady ujawnione we własnym zalrresie przezWykonawcę powinny
być usunięte niezwłocznie.
4.Usunięcie wad potwierdza Inspektor Nadzoru.
S.Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad wterminie uogodnionymprzez
Inspektora Nadmru wówczas Zamawiający moze zlecić ich usunięłie osobie trzeciej na
koszt rffykonawcy. Zamałńająsy zawiadomi Wykonawę o tym fakcie z siedmiodniowym
wlprzedzeniem.
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6.Wszystkie materiaĘ oraz jakośćrobót winny być dostosowane do wymagań wynikających
z dokumentacji technicznąoraz odpowiadać obowiągującym norrnom i przepisom.
Dopuszcza się poddanie ich testom na placu budowy lub w miejscu wyprodukowania,
jakich będzie wymagał InspektorNadzoru. Wszelkie próbki, atesty Ę. Wykonawca
zobowią,zany jest dostarczryć na własny kosź.
7 .I eżr,li Zamauńający nie powierzy sprawowania nadzoru inwestorskiego Inspelrlorowi
Nadzorq obowiązki i uprawnienia InspektoraNadzoru opisane w umowie wykonuje
upowiMniony pracownik Zamawiajągego.

s11
odbiór przedmiotu umowy :
1. odbior robót będzie polęać na komisyjnym ustaleniu ągodności wykonania zgłoszonych
do odbioru robót z SrwZ arazzo ńabnąoftrtą i prząisami prawą w terminie do

'
\---

_

.\/

14 dni od daty zgłoszenia robot do odbioru i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji
powykonawczej.
2. Zakres wykonanych robót zostanie potwierdzony wpisem do dziennika budowy pfizęz
Inspektora nadzoru.
3. Wykonawca zobowią.zany jest sporządzić i dostarczyć Zamawiającemu wTaz
ze z$oszsniem robót do odbioru komplemądokumentację powykonawc7Ązawierającą.
- dokumenty wymaganeplzm,przepisy
Budowlenego" i nonny branżowe
( dziennik budowy, atesĘ nazabudowane'Prawa
meteńaĘ oświłdczeniekicronnika
budowy).
4. Z crywnsci odbioru przedmiotu umowy spisany zostanie protokoł odbioru zawrcrający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
5. Jezeli Zamawiający podczas dokonyrania odbioru końcowęgo robót stwierdzi' ze
przedmiot umowy zawiera wady lub usterki które ujawniĘ się po stwierdzetils przez
InspektoraNadzoru gotowości do odbioru, wstrzyma się z odbiorem robot do czasu
usunięcia stwierdzonych wad i usterek wyntacz.ającjednocześnie Wykonawcy termin na
usunięcie wad i usterek. Nidotzymanie (opoani elne} przrzWykonawę wyznaczonego
terminu skutkowac będzie naliczeniem kary umownej w wysokości?ońwynagrodzęnia
umownego określonego w $ 6 u$. l umowy' zakażdy dzieńopóźnienia.
6. W prz5ryadką o którym mowawust 5 odbiór końcowy robo't zakoirczy się spisaniem
protokołu końcowego odbioru robót w dniu następujągym po zakończeniu usuwania wad
i usterek. Zakohczsnie usuwania wad i usterek potwierdzone pisemnieprzezlnspektora
Nadzoru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisernnie.
7. Jeżeli podczas dokonywania odbioru końcowego robót Zatnwiający stwierdzi, ze pomimo
oŚwiadczenia InspektoraNadzoru bądźo gotowościzgłoszenia do odbioru bądź
o potwierdzeniu uzunięcia wad i usterek roboty budowlane nie zostĄ zakończone,
uczyni o tyrn fakcie u\ilagę do protokołu wrazz ośruiadczeniem, że nie odbiera przedmiotu
umowy. Wykonawca obowipany jest wówczas ukończyć realizację przedmiofu
zamówienia i ponownie aglosić gotowość do odbioru _ Za terrnin wykonania przedmiofu
umowy przyjmuje się wówczas dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemvprzez
Wykonawcę _ potwierdzone1przł'z InspektoraNadzoru _ponownej gotowoścido odbioru
przedmiofu umowy wrazzprzs'kazarriem niezĘdnej dokumentacji odbiorowej. skutki
opóźnienia zte5o tyfufu w Ęm niedotrzymania terminu określonego w $ 2 umoury
obcią7ają Wykonawę i stanowią podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych
opisanychw$ 12umowy.
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l.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąw prz5padku przekroczenia terminu
wykonania przedmiofu rrnx)wy' o ttórym mowa łr' $ 2, w wysokościo,5 o/awynagrodzenia
umownego określonego w $ 6 u$. l umowy' zakalż:dy dńehopózrrienia.
2.W prrypadkl wystąpienia w wykonanych robotach wad nie dających się usunąć,
a umozliwiających eksploatację wykonanego obiektu Zamawiającv pomniejszy należne
Wykonawcy wynagrodzenie o kwotę w wysokości trzykrotnej wartościwady. Wartośó
wady oszacowana zostanie pr7śz strony' a w przypadku Ęoru pt7śzr7'er;7;llarawcę
budowlanego. Koszt ekspertyzy obciąża \fykonawcę.
3.odstąpienie od umowy pr7.ezWykonawę zptzyczy^niezależrych od Zamawiającego
oraz odstąlienie od umowy pr"ś.zZamavaającąo zprz'ycTpzależnych od Wykonawcy
stanowi podstawę dla Zamawiającego do nalicaenia kary umownej w wysokosci 10 %
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w $ 6 ust. l umowy'
4.Zamałvtający zasrrzęga sobie prawo potrącarria kwot zqńufu kar umownych z należnego
Wykonawcy wynągrodzenia.

s13

Jezeli kary umowne nie pokryją poniesionej przez Zamawiającego szkody, moze on
dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

914

Odstąpienie od umowy.
l. Zamawiający moze odstątić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy
_ Prawo zamówień publiczrrych orae Kodeksu cywilnego. Zamawiający moze ponadto
odstąpić od umowy' jeżeli Wykonawca nanxza w spońb podstawowy jej postanowienia.
2. Do podstawowych naruszeń unx)wy' zaticza się w szczęolności następujące prz5rpadki:
a) Wykonawca popadł w stan likwidacji lub w stan upadłości,
b) Wykonawca nie stawił się na prz.ekazaltte placu budowy w wy7naczonym przez
Zamawiającego terminią nie rozpocd robót bez u"asadnionych pftycTq,lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego źoź:onegona piśmią
c) co najmniej dwukrotnie naliczono kary umowne za nienależyte wykonanie przedmiotu
zamówienią
d) Wykonawca realizuje przdmiot umowy nieegodnie z jej postanowieniami,
w szczególności' gdy nieagodnie z warunkami umowy zlecawykonanie częścilub
całościrobót podwykonawcy (np. gdy zleca podwykonawcy zakres robót nie wskazany
w ofercią gdy zlecawykonanie robót podwykonawcy bezzgody Zamawiającego).
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez jednąze stron, Wykonawca ma obowią.zek
wstrzymani a realaacji robót budowlanych w Ębie natychmiastowym oraz zabezpieczenia

terenu budowy.
4. Wykonawca zobowią,zany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu
inwentaryzacji robót wedfug stanu na dzień odstąlienia. Dokonana inwentaryzacją

zatlńer dzona przez Inspektora nadzoru stanowi podstawę razhc,zena między stronami.
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Zabezpieczenic naleźytęo wykonenir umowJr.
l.Ustala się zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokości - 5 o/a wartości
umowy wg $ ó ust. l} tj. w wysokosci
zł (słownie ..................A ).
Z.Całosrc, zab ezpieczenia tj.
zl zostda wniesiona ptzez Wykonawcę przed
podpisaniem umowy w formie
Zabeąiecz-enie należytego wykonania umowy słuzy do pokrycia roszczeń z Ętrufu
niewykonania lub nienaleĄrtęo wykonania przedrniofu umowy prze,zWykonawę.
3.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonać nnxny formy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy' w Ębie ołreślonymw art. l49 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Zmianformy zabezpieczenia naleĘtęo wykonania umowy nie stanowi
zmlany treści umowy.
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.Zw rot wn iesionęo zab ezpi*rctńa:
a) 7a c/o ustalonej wartości zaberyi*zenią tj'
.........zł,
gwaranfująca naleŻyte wykonanie przedmiofu umowy' zostanie zwolniona w ciągu

kwota

30 dni po zakoirczeniu odbionr końcowęo robót i stwierdzeruuprzezZamawia1ącego
wykonanie ich w spońb nalez1ły, bez jakichkohffi€k wad i ustereĘ które stanowĘby
podstawę roszczeń Zamawiająpęo w stogrnku do Wykonawcy.
b) 30 o/o wartości zabezpi*zenia tj.
zł zabezpieczająca
roszczenia Zamawiającęo z qynrłu rękojmi zawady zwrócona zostanie nie pózniej niż
wciągu 15 dniu po upływie okrezu rękojmi za,wady.

kwota

s1ó

\-

Gwarancja. Rękojmia.
l.Wykonawca gwaranfuje wykonanie przedmiofu umowy jakościowodobrze' agodnie
z obowipującymi przepisami prawa i saukąbudowlaną bez wad, t*óre pomniejszą
wartośćrobót lub uczyniąobiekt nieprzydatnym do użykowania zgodnie zprzeaaczeniem'
2.Wykonawca udziela Zamaułiajął*mugwarancji na wykonane roboĘ objęte przedmiotem
umo}vy na okres truech ( 3 ) tet liczącod ddy ich odbioru końcowego.
3.Wykonawca jest odpowidzialny z tyfułu
zawady wykonanych robót, na zasadach
'ęk"Jroi
przepisach
określonychw
Kodekgr cywilnego.
4.Zannwiający jest obowiąpany powiadomić Wykonawę o powstĄch wadach przedmiotu
umowy w ciągu 10 dni od ich ujawnienią natomiast }Vykonawca jest zobowiązĄny do ich
usunięcia w terminie wyzrlraszanym stosownprr protokołem.
5.Wykonawca nie może odmówić usłlnięcia wad na swój kosx bez względu na wysokość
z:łńązanychzĘmkosztów.
6.Jeżeli Wykonawca nie ugrnie wad w wFznaczofiympf7ezZamawnjącego terminie to
Zamawiający może zler,lć wykonanie napraw osobie trzer;ią na koszt Wykonawc;.
7.W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiąpany do nieodpłatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze końcorłym przedmiotu umowy.
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Cesja.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamavńającego przenieśćwierzytelności
wynikających bąłźzviązarrychzralizacjąniniejszejumowy ftarze,cz osób trzecich.

s18

l.Pod rygorem nieważnościwszelkie zmiany umowy dokonywane ą na piśmie w formie
anekzu do niniejszej umowy.
Z.ZakaĄe się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawią której dokonano wyboru \{ykonawcy, chyba ze konieczrrośćwprowadzenia
takich zmian zostda przewidzianaw ogloszeniu o zamówieniu bądź sIwZ.

sle

Zamawiający z.zstrząa sobie prawo odstątienia od umowy w przypadku zaistnienia
okoliczności, o których mowa w art. 145 u$awy z dnia 29 sĘczrria Żoo4 r. * Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U . z 2olo r. Nr l 13 , poz. 7 59 zs nn.).

$20

Umowa moze zostać rozwią.zana pftEzZamawiającego lub zakres prac może być ograniczony
jeżeli nie pozyska on środków z innych źrćńeł(tj. Europęiskięo Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnęo Programu operacyjnęo Wojewódawa
Mazowieckiego 2oa7-2013). w takim prąrpadku Wykonawca nie będzie miał zadnych
r osz-cz-eń wobec Zamawiaj ącego.
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Ewentualne spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy strony poddadzą
pod rozstrzygnięcie sądu własciwęo dla siedziby Zamawiająrego.

$22
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosorranie mają odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznycĘ ustawy Kodeks Cywiln5 ustawy Prawo
budowlane oraz inne przepisy prawne właściwew przedmiocie niniejszej unnowy.

$23

Umowa zostda sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarz-achrtrzy egzemplarze
dla Zamavńaj ącego, j eden dla wykonawcy
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