
UMOWA NR ………

zawarta w dniu …………………. 2021 r. w Grójcu pomiędzy:

Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o. o., z siedzibą w Grójcu przy ulicy

ks.  Piotra  Skargi  10,  wpisaną  do  rejestru  przedsiębiorców  prowadzonego  przez  Sąd

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

pod  nr  KRS  0000351118,  posiadającą  nr  NIP  797-201-92-61  i  numer  REGON

142203546, reprezentowaną przez: Joannę Czarnecką – Prezes Zarządu,

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………  z  siedzibą  w  ………………  przy  ulicy

………………………………  wpisaną  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………… , ….…. Wydział Gospodarczy

KRS, pod numerem …..........................., posiadającą numer identy ikacyjny NIP ……………….. ,

nr REGON ……………….., reprezentowaną przez ………………… - …………………..,

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

zwani łącznie „Stronami” lub oddzielnie „Stroną”.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem  umowy  jest  wykonanie  prac  remontowych  dachu  budynku

archiwum i transportu medycznego Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu

polegających na:

a) pokryciu  papą  termozgrzewalną  wraz  z  robotami  towarzyszącymi   połaci

dachu o powierzchni ok. 417 m²,

b) naprawie  pokrycia  polegającej  na  jego  mocowaniu,  zakitowaniu,  usunięciu

posypki z kamienia, zaklejeniu pęknięć na całej połaci;
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c) jednokrotnym  pokryciu  całości  dachu  papą  termozgrzewalną  SBS

mody ikowaną na wkładce poliestrowej;

d) wykonaniu obróbek kominów o powierzchni ok. 29 m²;

e) wykonanie obróbek wentylatorów o powierzchni ok. 7 m².

2. Przedmiot  umowy  realizowany  będzie  zgodnie  z  wymogami  określonymi  w

dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego, w tym w szczególności z opisem

przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót i złożoną przez Wykonawcę ofertą.

3. Wykonawca  uznaje,  że  dokumenty,  o  których  mowa  w  ust.  2  powyżej,  są

wystarczające  do  zrealizowania  przedmiotu  umowy.  W  przypadku  wystąpienia

rozbieżności  w załączonej do realizacji  dokumentacji,  ostateczną decyzję podejmie

Zamawiający.

4. W  ramach  niniejszej  umowy,  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  prace

remontowe, które nie zostały wyszczególnione w ust. 1, a są konieczne do realizacji

przedmiotu umowy. Wykonanie tych prac nie wymaga zawarcia odrębnej umowy, ani

aneksu. 

5. Prace  będą  prowadzone  na  czynnym  obiekcie  szpitalnym,  wynikiem  czego

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  i  bezkolizyjne

funkcjonowanie szpitala  jako placówki leczniczej.

6. Prace będą prowadzone w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 –

20:00.

7. W  trakcie  trwania  prac  Wykonawca  będzie  korzystał  z  ciągów  komunikacyjnych

wskazanych przez Zamawiającego.

  

§ 2

Terminy                                        

1. Rozpoczęcie realizacji  przedmiotu  umowy następuje  z dniem podpisania  umowy z

Wykonawcą.

2. Wykonawca  niezwłocznie  po  przejęciu  terenu  wykonywanych  prac  przystąpi  do

realizacji przedmiotu umowy. 

3. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień …………… roku

4. Zamawiający  dokona  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy  w  ciągu  7  dni

roboczych od dnia zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę zakończenia robót.
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5. Najpóźniej  w  dniu  rozpoczęcia  odbioru,  Wykonawca  ma  obowiązek  przekazania

Zamawiającemu dokumenty niezbędne do użytkowania przedmiotu prac.

6. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obowiązywania gwarancji, usunąć wszystkie

ujawnione wady dotyczące realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obowiązywania rękojmi,  usunąć  wszystkie

ujawnione wady dotyczące realizacji przedmiotu umowy.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający  przekaże  protokolarnie  Wykonawcy  teren  budowy  niezwłocznie  po

podpisaniu umowy.

2. Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  niezbędną  dokumentację  do  prawidłowego

wykonania przedmiotu umowy.

3. Zamawiający przystąpi i dokona odbioru wykonanych robót na zasadach określonych

w § 5.

4. Zamawiający  zobowiązany  jest  do  terminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy 

1. Obowiązki Wykonawcy podczas realizacji robót budowlanych:

1) Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  przedmiotu  umowy  z  należytą

starannością, zgodnie z niniejszą umową, ofertą, zasadami wiedzy technicznej oraz

przepisami  prawa  powszechnie  obowiązującego   i  w  ścisłej  współpracy  z

Zamawiającym,

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z

realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała

lub  śmierć  osób  oraz  ponosi  odpowiedzialność  za  wybrane  metody  działań  i

przestrzeganie przepisów BHP na terenie budowy,

3) Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  wobec  osób  trzecich  za  szkody  i  inne

zdarzenia  powstałe  w  związku  z  wykonywaniem  robót  będących  przedmiotem

umowy,  chyba  że  odpowiedzialnym  za  powstałe  szkody  jest  Zamawiający  lub

osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność,
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4) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  działania  w  zakresie  szkód

zgłoszonych lub wynikłych  w czasie wykonywania przedmiotu umowy,

5) Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  jakość  wykonywanych  robót  oraz  za

jakość zastosowanych do robót materiałów.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:

1) protokolarnie  przejąć  (w  formie  protokołu  wprowadzenia  na  teren  budowy)

teren prac,

2) uzgodnić  z  Zamawiającym  plan  zabezpieczenia  terenu  budowy  oraz

tymczasowych składów magazynowych,  zabezpieczeń  sanitarno-  higienicznych

dla pracowników budowy, wywóz nieczystości utrzymania czystości na obiekcie

podczas  wykonywania  prac,  wywóz  odpadów  z  wyrobów  budowlanych  i

instalatorskich,

3) wykonać  wszelkie  roboty  przygotowawcze  wraz  z  oznakowaniem  i

zabezpieczeniem terenu prac,

4) zapewnić na własny koszt wszelkie materiały budowlane i sprzęt niezbędny do

wykonania przedmiotu umowy,

5) wykonać na własny koszt niezwłocznej naprawy wszelkich szkód powstałych z

winy Wykonawcy, wobec osób trzecich, na terenie robót oraz poza trenem,

6) dozorować  teren prac, chronić mienie Zamawiającego i utrzymać zabezpieczenia

bhp i p.poż,

7) wykonywać  na  bieżąco  prace  porządkowe  oraz  usuwać  i  wywozić  na  własny

koszt odpady i nieczystości,

8) ponosić  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  wszystkich  osób  na  terenie

objętym wykonywaniem robót budowlanych i montażowych oraz instalacyjnych,

9)  stosować  wyroby  budowlane  i  instalacyjne  zgodnie   z  art.  10  Prawa

Budowlanego  dopuszczone  do  obrotu  w  budownictwie,  zgodnie  z  ustawą  o

wyrobach budowlanych.  Ponadto  zobowiązuje  się  Wykonawcę do stosowania

materiałów fabrycznie nowych wolnych od jakichkolwiek wad izycznych i wad

prawnych oraz roszczeń osób trzecich i które są własnością Wykonawcy,

10) przedkładać  Zamawiającemu  na  każde  żądanie  dokumentów  stwierdzających

dopuszczenie  do  stosowania  w  budownictwie  materiałów  i  wyrobów

budowlanych oraz urządzeń technicznych przed ich wbudowaniem,
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11) informować  Zamawiającego o przebiegu robót i brać udział w organizowanych

przez Zamawiającego naradach  koordynacyjnych, czynnościach odbiorowych w

tym  robót  ulegających  zakryciu,  oraz  komisjach  przeglądów  gwarancyjnych  i

innych,  ponosić  w  pełni  koszty  przerw  w  wykonywaniu  robót  wynikające  z

technologii i prac na obiekcie w ruchu ciągłym,

12) prowadzić   dokumentację  prac  i  uzgadniać  rozwiązania  projektowe  z

Zamawiającym,

13) przekazać Zamawiającemu karty gwarancyjne,

14) natychmiastowo  usuwać  wady  i  usterki,  dokonywać  prób,  sprawdzeń  itp.

przeprowadzania odbiorów branżowych,

15) uporządkować przed przystąpieniem do odbioru końcowego terenu budowy,

16)posiadać  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej.  Wykonawca  dostarczy

Zamawiającemu polisę wraz z dowodem opłaty należnych składek nie później niż

w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy pod rygorem żądania zapłaty kary

umownej i odstąpienia od umowy przez Zamawiającego,

3. Wykonawca oświadcza,  że  w celu realizacji  umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne  oraz  personel  posiadający  zdolności,  doświadczenie,  wiedzę  oraz

wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy,

zgodnie ze złożoną ofertą.

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji

robót  budowlanych  będących  przedmiotem  umowy  oraz, że  dysponuje  osobami

zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca  nie  może  korzystać  z  podwykonawców  bez  zgody  Zamawiającego

wyrażonej w formie pisemnej.

§ 5

Odbiory

1. Wykonawca  ma  obowiązek  umożliwić  Zamawiającemu  sprawdzenie  każdych  prac

zanikającej lub które uległy zakryciu.

2. Wykonawca zgłasza gotowość  do odbioru prac zanikających i  ulegających zakryciu

Zamawiającemu.
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3. Zamawiający  dokonuje  odbioru  zgłoszonych  przez  Wykonawcę  robót  zanikających

i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia

gotowości  do odbioru.

4. Jeżeli  Zamawiający  uzna  odbiór  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu   za

zbędny,  jest  zobowiązany powiadomić  o tym Wykonawcę niezwłocznie,  nie później

niż w terminie określonym w ust. 3.

5. W  przypadku  niezgłoszenia  Zamawiającemu  gotowości  do  odbioru  robót

zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich

odbiorem,  Wykonawca  jest  zobowiązany  odkryć  lub  wykonać  otwory  niezbędne

dla zbadania tych robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

6. Dokonanie  odbioru częściowego robót  następuje protokołem odbioru częściowego

sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

7. Odbiór  końcowy  jest  dokonywany  po  zakończeniu  przez  Wykonawcę  całości

przedmiotu umowy, po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót

i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.

8. Przed  zgłoszeniem  gotowości  do  odbioru  końcowego,  Wykonawca  przeprowadza

wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio

Zamawiającego w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w

próbach i sprawdzeniach.

9. W  celu  dokonania  odbioru  końcowego  Wykonawca  najpóźniej  w  dzień  odbioru

przedstawia  Zamawiającemu  komplet  dokumentów  pozwalających  na  ocenę

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

10. Odbiór  końcowy  jest  przeprowadzany  komisyjnie  przy  udziale  przedstawicieli

Zamawiającego  i  Wykonawcy.  Zamawiający  może  zaprosić  do współpracy

rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.

11. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7

dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i

zgłoszenia gotowości do ich odbioru.

12. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  końcowego  zostanie  stwierdzone,  że  roboty

będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z

powodu  wystąpienia  istotnych  wad,  uniemożliwiających  korzystanie  z  przedmiotu

umowy  lub z powodu  nieprzeprowadzenia  wymaganych  prób  i sprawdzeń,

Zamawiający może  przerwać  odbiór  końcowy,  wyznaczając  Wykonawcy termin do

6



wykonania  robót,  usunięcia  wad  lub  przeprowadzenia  prób  i  sprawdzeń,

uwzględniający  ich  złożoność  techniczną,  a po jego  upływie  powrócić  do

wykonywania czynności odbioru końcowego.

13. Podpisany  protokół  odbioru  końcowego  robót  jest  podstawą  do  dokonania

końcowych rozliczeń Stron.

14. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy,

Strony  uzgadniają   w  treści  protokołu  termin  i  sposób  usunięcia  wad.   Jeżeli

Wykonawca nie  usunie  wad w terminie  lub sposób  ustalony w protokole  odbioru

końcowego,  Zamawiający,  po uprzednim  powiadomieniu  Wykonawcy,  jest

uprawniony  do  zlecenia  usunięcia  wad  podmiotowi  trzeciemu  na  koszt  i  ryzyko

Wykonawcy.

15. Protokół odbioru końcowego stanowi podstawę dla Wykonawcy do wystawienia

faktury z tytułu należnego wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszej umowie.

16. Przeglądy  gwarancyjne  przeprowadzane  są  komisyjnie  przy  udziale

upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego  i  Wykonawcy.  Nieobecność

Wykonawcy  nie  wstrzymuje  przeprowadzenia  przeglądu,  a Zamawiający  jest

wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz

z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez

Zamawiającego terminie.

17. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad

ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

18. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji

jakości  w określonym przez  Zamawiającego  terminie,  uwzględniającym możliwości

techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim

zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

19. Odbiory  gwarancyjne  będą  przeprowadzane  w  okresie  gwarancji  jakości  i  w

okresie rękojmi.

20. Odbiór  gwarancyjny  będzie  dokonywany  przy  udziale  przedstawicieli

Zamawiającego i przedstawicieli Wykonawcy.

21. Odbiór  gwarancyjny  potwierdzany  jest  protokołem  odbioru  usunięcia  wad,

sporządzanym  po usunięciu  wszystkich  wad  ujawnionych  w  okresie  rękojmi  lub

gwarancji.
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§ 6

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy,  Strony  ustalają  wynagrodzenie  ryczałtowe  w

wysokości  ………………………………  złotych  netto  (słownie  złotych:…………….)  tj.

………………………………złotych brutto (słownie złotych:…………….).

1. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1:

1) obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i nie podlega

waloryzacji, 

2) uwzględnia  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu  umowy,  tj.

wszystkie koszty niezbędne do jej wykonania, w szczególności koszty wszystkich

materiałów i  robót, bez których nie można wykonać przedmiotu umowy, takie jak

np.  wszelkie  roboty  przygotowawcze,  porządkowe  oraz  ryzyko  Wykonawcy  z

tytułu niedoszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją umowy, a także

koszty materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Płatność  z tytułu wykonania przedmiotu umowy realizowana będzie na podstawie

faktury  końcowej  po  protokolarnym  odbiorze  końcowym  przedmiotu  umowy  bez

wad. 

3. Wykonawca  jest  zobowiązany  przewidzieć  wszystkie  okoliczności  wpływające

na wynagrodzenie.  Niedoszacowanie,  pominięcie  oraz  brak  rozpoznania  zakresu

przedmiotu  umowy  nie  może  być  podstawą  do żądania  zmiany  wynagrodzenia

ryczałtowego, określonego w ust. 1. 

4. Wykonawca  oświadcza,  że  jest  podatnikiem  podatku  VAT,  uprawnionym

do wystawienia faktury VAT.

5. Należność  Wykonawcy  z  tytułu  realizacji  umowy  płatna  będzie  przelewem  na

rachunek  bankowy  Wykonawcy  nr  ……………………………………..…  w  ciągu  30 dni  od

dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT w postaci papierowej do siedziby

Zamawiającego.

6. Za  dzień  zapłaty  strony  uznają  datę  złożenia  przez  Zamawiającego  polecenia

przelewu bankowego.

7. W przypadku zmiany rachunku bankowego,  o  którym mowa w ust.  6  Wykonawca

zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o tym fakcie, wskazując jednocześnie

nowy  numer  rachunku.  Zmiana  rachunku  bankowego  nie  wymaga  aneksowania
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niniejszej umowy.

8. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT. Płatność, o której mowa w

ust.  6  nastąpi  z  wykorzystaniem mechanizmu podzielonej  płatności,  a  Wykonawca

oświadcza,  że  do rachunku bankowego,  o którym mowa w ust.  6 prowadzony jest

rachunek VAT.

9. Wykonawca oświadcza, że podany w ust. 6 rachunek płatniczy jest zgodny z białą listą

podatników (tj.  wykazem podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

§ 7

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za  zwłokę  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  w wysokości  0,5%  wartości

całkowitego  wynagrodzenia  umownego  brutto,  o  którym  mowa  w  §  6  ust.  1,

za każdy dzień zwłoki;

2) za zwłokę  w usunięciu  wad stwierdzonych w toku czynności  odbioru robót,  w

wysokości 0,5% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym

mowa  w  §  6  ust.  1,  za każdy  dzień  zwłoki  liczony  od  dnia  wyznaczonego  na

usunięcie wad;

3) za zwłokę w usunięciu wad w okresie rękojmi lub gwarancji , w wysokości 0,5%

wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust.

1,  za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10%

wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust.

1.

2. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną  w  wysokości  10%  wartości

całkowitego  wynagrodzenia  umownego  brutto,  o  którym  mowa  w  §  6  ust.  1,  za

odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

3. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego,

przewyższającego  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych,  do  wysokości

rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

4. Zamawiający  ma  prawo  potrącić  należne  mu  kary  umowne  z  wynagrodzenia

przysługującego Wykonawcy.
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§ 8

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres …………

miesięcy,  licząc od dnia odbioru końcowego.  Okres gwarancji  jest  równy okresowi

rękojmi.

2. Dokument  gwarancji  Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  w  dacie  odbioru

końcowego, jako załącznik do protokołu.

3. W  okresie  gwarancji  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  bezpłatnego  usunięcia

zgłoszonych pisemnie przez Zamawiającego wad w terminie 14 dni kalendarzowych,

a  wad szczególnie  uciążliwych,  w tym awarii  urządzeń    i  instalacji  –  w ciągu 24

godzin.

4. W przypadku odmowy usunięcia wady ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu

się  z terminów,  o  których  mowa  w  ust.  3,  Zamawiający  zleci  usunięcie  tych  wad

innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę.

5. Okres gwarancji i rękojmi ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 9

Warunki odstąpienia od umowy

1. Oprócz  przypadków  wymienionych  w  treści  Kodeksu  cywilnego,  Zamawiającemu

przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w

chwili  zawarcia  umowy,  lub  dalsze  wykonywanie  umowy  może  zagrozić

istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub  bezpieczeństwu

publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od

dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

2)  gdy  Wykonawca  nie  rozpoczął  realizacji  przedmiotu  umowy  bez

uzasadnionych  przyczyn  oraz  nie  kontynuuje  ich,  pomimo  wezwania

Zamawiającego złożonego na piśmie w ciągu 7 dni,

3) Wykonawca  z  nieuzasadnionych  przyczyn  przerwał  realizację  przedmiotu

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,

10



4) Wykonawca  w  sposób  rażący  nie  wykonuje  obowiązków  przewidzianych

niniejszą umową.

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

takiego oświadczenia.

§ 10

Zmiany umowy

1. Inicjatorem zmiany może być zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca. Warunkiem

dokonania  zmiany umowy jest złożenie pisemnego wniosku przez Stronę inicjującą

zmianę zawierającego opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany (przyczynę), opis

wpływu zmiany na wykonanie zamówienia.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie

zmiany  terminu  realizacji  umowy  o  okres  nieprzekraczający  czasu  trwania

przeszkody w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku, gdy:

1) w związku z koniecznością realizacji postulatów osób trzecich nieuwzględnionych

na  etapie  podpisania  umowy,  a  ze  względów  społecznych  koniecznych  do

spełnienia,

2) z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia, w szczególności następstw

działań administracyjnych.

3. Zamawiający  dopuszcza  wprowadzenie  zamiany  materiałów  i  urządzeń

przedstawionych  w  ofercie  przetargowej  pod  warunkiem,  że  zmiany  te  będą

korzystne dla Zamawiającego. Będą to, w szczególności, okoliczności:

1) powodujące poprawienie parametrów technicznych,

2) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany

obowiązujących przepisów,

3) dodatkowo  możliwa  jest  zmiana  producenta  poszczególnych  materiałów  i

urządzeń przedstawionych  w ofercie przetargowej, pod warunkiem,  że zmiana ta

nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.

4. Zmiany te muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego, na podstawie

uzgodnień przeprowadzonych z Wykonawcą.

5. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w

postaci aneksu do umowy.
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§ 11

Przetwarzanie danych osobowych

1. Strony będą udostępniać sobie nawzajem w niezbędnym zakresie dane osobowe osób

odpowiedzialnych za nawiązanie i realizację umowy, w szczególności pracowników

czy osób reprezentujących Stronę. Strona, której dane zostaną udostępnione, staje się

ich administratorem i  ma obowiązek przetwarzać dane zgodnie z rozporządzeniem

Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w

sprawie ochrony osób izycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/

WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Strony potwierdzają, że posiadają odpowiednią podstawę prawną do udostępniania

danych osobowych.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy strony ustalają następujące dane kontaktowe:

1) Zamawiający:  ………………  (imię  i  nazwisko),  …………..  (telefon),  …………..  (fax),

……………….. (e-mail).

2) Wykonawca:  ………….……  (imię  i  nazwisko),  ……….…..  (telefon),  …………..  (fax),

……………….. (e-mail).

2. Faktury na piśmie   i  wszelkie  pisma doręczone będą przez strony na następujący

adres:

1) Zamawiający …………………………………

2) Wykonawca …………………………………. .

3. Strony  zobowiązują  się  do  wzajemnego  powiadamiania  o  zmianie  danych

wskazanych w ust. 1 i 2.

4. Powiadomienie  jest  skuteczne  od  chwili  jego  doręczenia  w  formie  pisemnej  lub

elektronicznej Stronie, do której jest adresowane.

5. Zmiana wskazana w ust. 3 nie wymaga formy aneksu.

6. Niedopełnienie obowiązku o zmianie adresu powoduje, iż pismo lub faktura wysłane

na adres wskazany w  ust. 2 uznaje się za doręczone.

7. Strony zobowiązują się załatwiać  spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy

polubownie w drodze negocjacji. W wypadku, gdy Strony nie osiągną porozumienia
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w powyższy  sposób,  mogą  poddać  spór  pod  rozstrzygnięcie  sądu  powszechnego.

Właściwym  dla  rozpoznania  sporów  wynikłych  na  tle  realizacji  umowy  jest  sąd

właściwy dla siedziby Zamawiającego.

8. W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  umowie  stosuje  się  przepisy

obowiązującego prawa w tym: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.

U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z

2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

9. Niewykonalność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień umowy, nie będą

prowadziły do utraty mocy obowiązującej pozostałych zapisów umowy.

10. Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym

dla każdej ze Stron.

Załącznik nr 1 do umowy: oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                    WYKONAWCA:
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