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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 5
W Z Ó R  U M O W Y
Umowa
o roboty budowlane nr 272/172/2019
W dniu …………………. 2019 r. w Dynowie pomiędzy:

Gminą Dynów z siedzibą przy ul. ks. J. Ożoga 2, 36-065 Dynów, NIP 813-33-03-318 zwaną dalej w treści umowy ,,Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
mgr Wojciech Piech – Wójta Gminy Dynów,
przy kontrasygnacie: mgr inż. Wojciech Cymbalista - Skarbnika Gminy Dynów,
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………..,
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
……………………………… - ……………………………,
……………………………… - ……………………………,
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dynów”- przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 
z art. 10 ust. 1 i art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
[PRZEDMIOT UMOWY]

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać 
w ramach niniejszej umowy roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dynów” za wynagrodzeniem ryczałtowym wskazanym 
w § 5 niniejszej umowy. 
2. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych 
w ramach zadania inwestycyjnego – projektu pn.: „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dynów”, które to zasadnie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Działanie 3.1 Rozwój OZE, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn.: „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dynów.
3. Zakres zamówienia publicznego obejmuje roboty budowlane polegające na wykonaniu (montażu) instalacji fotowoltaicznej w następujących obiektach i ilościach:
1) 1 szt. instalacji fotowoltaicznych dla budynku Hydroforni w miejscowości Bachórz o mocy 11,76 kWe;
2) 1 szt. instalacji fotowoltaicznych dla budynku Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Bachórz o mocy 33,04 kWe;
3) 2 szt. instalacji fotowoltaicznej dla budynku Szkoły Podstawowej w Bachórzu o mocy 12,04 kWe;
4) 1 szt. instalacji fotowoltaicznej dla budynku Szkoły Podstawowej 
w Laskówce o mocy 3,08 kWe;
5) 1 szt. instalacji fotowoltaicznej dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 
w Harcie o mocy 25,20 kWe;
6) 1 szt. instalacji fotowoltaicznej dla budynku Szkoły Podstawowej nr 2 
w Harcie o mocy 4,20 kWe;
7) 1 szt. instalacji fotowoltaicznej dla budynku Szkoły Podstawowej 
w Pawłokomie o mocy 17,36 kWe;
8) 1 szt. instalacji fotowoltaicznej dla budynku Szkoły Podstawowej w Ulanicy 
o mocy 4,20 kWe;
9) 1 szt. instalacji fotowoltaicznej dla  obiektu Stacji Uzdatniania Wody 
w Wyrębach o mocy 8,12 kWe;
10) 1 szt. instalacji fotowoltaicznej dla budynku Szkoły Podstawowej w Łubnie o mocy 12,04 kWe;
11) 1 szt. instalacji fotowoltaicznej dla budynku Szkoły Podstawowej 
w Dąbrówce Starzeńskiej o mocy 10,08 kWe;
12) 1 szt. instalacji fotowoltaicznej dla budynku Szkoły Podstawowej 
w Dylągowej o mocy 18,20 kWe.
4. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy określa dokumentacja techniczno-budowlana, tj.: projekty budowlane wraz z załącznikami, stanowiące załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej również w skrócie „SIWZ” a także oferta przetargowa Wykonawcy, stanowiąca integralną część umowy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku do robót wskazanych w  dokumentacji projektowej, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do ich prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 2
[OBOWIĄZKI STRON]

	Wykonawca zobowiązuje się do:

	wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy techniczno-budowlanej oraz sztuką budowlaną, obowiązującymi normami technicznymi, dokumentacją projektową oraz postanowieniami niniejszej umowy;
	prowadzenia wszelkich rodzajów robót przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, z należytą starannością na podstawie przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji techniczno-budowlanej oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczno-budowlanej 
i obowiązującymi przepisami prawa;

przestrzegania poleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego, przede wszystkim Inspektora Nadzoru oraz wszelkich osób pisemnie upoważnionych przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru;
zapewnia ubezpieczenia od OC od wszelkich zdarzeń losowych dotyczących przedmiotowych robót budowlanych w zakresie szkód na mieniu i szkód osobowych oraz utrzymywania owej ochrony ubezpieczeniowej co najmniej przez czas trwania Umowy. W ramach wskazanego powyżej obowiązku Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do wykupienia polis, utrzymywania ich przez cały czas trwania Umowy oraz do ponoszenia wszelkich kosztów dot. ubezpieczenia, oraz przedłożenia, na każde żądanie Zamawiającego aktualne polisy, o których mowa powyżej;
wykonania robót budowlanych w terminach określonych w § 4,  objętych przedmiotem niniejszej umowy na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji techniczno-budowlanej;
wykonania przedmiotu umowy z własnych materiałów i za pomocą własnych urządzeń, które to materiały i urządzenia będą fabrycznie nowe i będą odpowiadały co do jakości wymogom warunków dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz wymogom wynikającym z dokumentacji techniczno-budowlanej;
dostarczenia Zamawiającemu wymaganych atestów, certyfikaty lub świadectwa jakości świadczące o zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (tj. - Dz.U. z 2017 r., poz. 1226 ze zm.) materiałów użytych;
pisemnego informowania Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach lub okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności na termin jego wykonania oraz do pisemnego poinformowania o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Wykonawca nie może podjąć się wykonania jakichkolwiek robót dodatkowych lub zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego ww. sposób o faktach lub konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, to zobowiązany będzie, na żądanie Zamawiającego, do ich okazania  Zamawiającemu, a następnie przywrócenia ich do stanu poprzedniego na własny koszt;
przestrzegania przepisów ochrony p.poż., b. h. p., ochrony środowiska i innych obowiązujących na terenie placu budowy, objętym pracami oraz na otaczających budowę terenach i obiektach;
zapewnienia potrzebnego oprzyrządowania, pracowników oraz materiałów wymaganych do zbadania na każde żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonywanych z  materiałów Wykonawcy na terenie budowy;
zapewnienia bezpieczeństwa mienia i ochrony obiektów wskazanych w protokole przekazania placu budowy na których będą wykonywane prace, przed wszelkimi zdarzeniami i szkodami 
w stosunku do osób korzystających z tych obiektów, w tym osób trzecich za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność oraz zabezpieczenia i oznakowania robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa oraz zabezpieczenia tych robót, dbania o ich prawidłowy stan techniczny i prawidłowość oznakowania tych robót przez cały czas realizacji przedmiotu umowy;
utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, zapewnia dojazdu, dojścia do obiektów, posesji i nieruchomości dla osób z nich korzystających oraz usuwania i składował wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych lub zużytych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych;
zapewnienia właściwej organizacji i koordynacji robót budowlanych poprzez ustanowienie nadzoru wykonawczego, realizowanego przez osobę posiadając uprawnienia do organizacji i koordynacji robót budowlanych;
wykonania robót budowlanych terminowo i z zachowaniem ich jakości 
oraz prowadzenia zgodnie z przepisami prawa dokumentacji dotyczącej robót budowlanych odnotowując w niej wszelkie zdarzenia lub okoliczności które mają wpływ na wykonanie tych robót budowlanych; 
umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych przepisami prawa;
zapewnienia na własny koszt dokonanie pomiarów, badań i odbiorów wymaganych przepisami szczególnymi, pozwalających na oddanie przedmiotu umowy do użytkowania oraz odpowiada za jego poprawę i uzupełnienie wymaganych dokumentów, aż do zakończenia procedur uzyskania możliwości jego użytkowania;
uporządkować teren budowy po zakończeniu robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy zobowiązany oraz przywrócić teren budowy do stanu pierwotnego;
zapewnienia na własny koszt urządzenia i zagospodarowania placu budowy oraz doprowadzenia niezbędnych mediów do placu budowy;
	usuwanie wszelkich usterek, wad i uchybień stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z:
1) dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 4 i uznaje je za kompletne, prawidłowe i wystarczające do realizacji przedmiotu niniejszej umowy i nie wnosi do nich uwag i zastrzeżeń;
2) miejscem prowadzenia robót i warunkami faktycznymi i technicznymi prowadzenia robót budowalnych, które są mu znane, które akceptuje i nie wnosi do nich jakichkolwiek uwag.
4. Zamawiający zobowiązuje się przekazania Wykonawcy teren budowy wraz 
z terenem zaplecza budowy do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
5. Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca z chwilą protokolarnego przejęcia placu budowy do chwili podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy, ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z jego działania lub zaniechania na placu budowy i na obiektach na których prowadzone są roboty budowlane objętych przedmiotem niniejszej umowy.
6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, a będą to w szczególności okoliczności:
1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;
2) powodujące poprawienie parametrów technicznych;
3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.
7. Zmiany, o których mowa w ust. 6, muszą być pod rygorem nieważności, każdorazowo pisemnie zatwierdzone przez Zamawiającego przy czym należy zachować warunki opisane w ust. 6.
8. Wykonawca ustanowi , a Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru.
9. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, o których mowa w ust. 1 pkt p)  które nie były przewidziane niniejszą umową, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania, jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót, są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przypadku zgodności koszty pokrywa Zamawiający.
10. Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca - stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych - przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniali na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody 
i powstałe z tego tytułu  koszty ewentualnych odszkodowań poniesione przez Zamawiającego lub osoby na rzecz których Zamawiający realizuje zadanie inwestycyjne wskutek wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę lub jego podwykonawców. 
12. Wykonawca zapewni na własny koszt wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. – Dz.U. z 2017 r, poz. 1332 ze zm.), jeżeli jest wymagany dla danego rodzaju robót, uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.



§ 4
[TERMIN]

Strony zgodnie ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu niniejszej umowy:
1) termin rozpoczęcia robót budowlanych – z dniem podpisania protokołu przekazania terenu budowy, nie później niż do dnia …………………….. 2019 r.;
2) termin wykonania całości przedmiotu zamówienia: do 30 września 2019 r.


§ 5
[ODBIORY CZĘŚCIOWE I ODBIÓR KOŃCOWY]

1. Strony postanawiają, że dopuszcza się możliwość dokonywania odbiorów częściowych po zakończeniu każdej z poszczególnych części robót budowlanych, wymienionych w §1 Umowy. 
2. W razie dokonania bezusterkowego odbioru danego etapu prac, w treści protokołu odbioru częściowego Zamawiający dodatkowo wskaże procentowe zaawansowanie prac objętych Umową, tzn. wskaże jaki procent tych prac został wykonany w, którego odbiór częściowy dotyczy, która to wielkość stanowić będzie podstawę do ustalenia przez Zamawiającego należnej Wykonawcy części wynagrodzenia ujmowanego na fakturach częściowych, o których mowa w treści  § 7 Umowy. Kwota ww. wynagrodzenia zostanie każdorazowo wskazana przez Zamawiającego 
w treści protokołu odbioru częściowego;   
3. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego nie stanowi odbioru jakościowego wykonanych prac, przy czym w przypadku dostrzeżenia przez Zamawiającego wad wykonanych robót Zamawiającemu przysługują uprawnienia opisane poniżej w ust. 8.  Odbiór jakościowy zostanie dokonany dopiero w ramach Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 
4. Strony ustalają następujące postanowienia w sprawie procedury odbioru końcowego przedmiotu umowy:
1) Wykonawca po zakończeniu prac i stwierdzeniu przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prób i sprawdzeń instalacji wskazanych w § 1 ust. 1 Umowy Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu umowy;
2) Zamawiający rozpoczyna czynności odbioru najpóźniej w ciągu 14- dniu od daty otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o gotowości do odbioru.
5. Za datę zakończenia wykonania robót budowlanych, uważa się datę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę o zakończeniu robót i gotowości do odbioru przedmiotu umowy, potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru.
6. Z czynności odbioru końcowego spisuje się protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane podczas tego odbioru, przede wszystkim, wszelkie stwierdzone wady oraz ustala się terminy przeznaczone na ich usunięcie.
7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego i odmówić odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad - aż do czasu usunięcia tych wad. 
8. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy w protokole odbioru częściowego termin ich usunięcia;
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy, lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
9. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór końcowy zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.
10. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 8 niniejszej umowy.
9. Warunkiem koniecznym odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy i dostarczenie kompletu dokumentów odbiorowych z zastrzeżeniem warunków zawartych w niniejszym paragrafie.

§ 6
[WYNAGRODZENIE]

1. Strony ustalają, że  wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 i 3 niniejszej umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyniesie kwotę umowną netto: …………zł (słownie: ………… złotych), plus podatek od towarów i usług (VAT … %) w kwocie ……. zł (słownie: ………………... złotych), co łącznie stanowi kwotę umowną brutto:………..zł (słownie: ……………….. złotych), w tym za:
3. Wynagrodzenie ryczałtowe, określone w ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy określonego w § 1 ust 1 i 3 oraz § 2 ust.1 i 2 niniejszej umowy, a w szczególności:
	koszty urządzenia i zagospodarowania placu budowy;

koszty zabezpieczenia robót budowlanych przed wpływem warunków atmosferycznych;
koszty ubezpieczenia budowy na czas realizacji robót budowlanych;
koszty dozorowania budowy na czas realizacji robót budowlanych oraz ewentualnych przerw w realizacji robót budowlanych;
koszty koordynacji robót budowlanych;
koszty dostawy mediów do celów budowy wraz z opomiarowaniem mediów;
koszty zużycia mediów do celów budowy;
koszty wywozu i zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji inwestycji;
koszty wywozu materiałów z rozbiórki nadających się do wykorzystania w miejsca wskazane przez Zamawiającego;
koszty zapewnienia odpowiednich warunków bhp i p.poż.;
koszty ewentualnej inflacji do czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy;
koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) (jeżeli jest wymagany dla danego rodzaju robót), uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych;
koszty pomiarów, badań i odbiorów wymaganych przepisami szczegółowymi, pozwalających na oddanie obiektu do użytkowania;
koszty uporządkowania terenu po zakończeniu robót;
koszty wykonania dokumentacji powykonawczych;
pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
4. Wynagrodzenie ryczałtowe, określone w ust. 2 nie podlega waloryzacji za wyjątkiem urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) i będzie zapłacone przez Zamawiającego w walucie polskiej. 
5. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmienione przy uwzględnieniu zapłaconej przed zmianą podatku części wynagrodzenia, co zostanie stwierdzone w aneksie do niniejszej Umowy, pod rygorem nieważności.
6. Zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane bezusterkowo roboty budowlane objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie następować etapami, na dowód zakończenia każdego z etapów Wykonawca wystawi fakturę VAT częściową, która wystawiana będzie przez Wykonawcę po zakończeniu danego etapu robót (wykonania danego, poszczególnego montażu na obiektach). Dany etap robót budowlanych, pod rygorem nieważności, musi zostać pisemnie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru w protokole odbioru częściowego bezusterkowego wykonanych robót budowlanych. Brak zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w protokole odbioru danego stanowi podstawę do wstrzymania przez Zamawiającego płatności aż do czasu ich bezusterkowego odbioru przez Zamawiającego.
7. Faktury VAT częściowe wystawiane będą po wykonaniu i bezusterkowym odebraniu przez Inspektora Nadzoru danego etapu robót budowlanych 
i płatne będą przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od daty przez Zamawiającego faktury częściowej i bezusterkowego protokołu odbioru wykonanych robót budowlanych.
8. Wartość płatności przejściowych nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w ust. 2. 
9. Należności wynikające z faktur częściowych i faktury końcowej uregulowane zostaną w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego, tj. Gminę Dynów ul. ks, J. Ożoga 2, 36 - 065 Dynów, faktury i protokołu odbioru wykonanych robót podpisanego przez obie strony umowy: Wykonawcę i Zamawiającego (zgodnie z zapisami SIWZ).
10. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty budowlane nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego i po stwierdzeniu faktu prawidłowego wykonania całości przedmiotu umowy.
11. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury za roboty wykonane przez podwykonawcę, Wykonawca wraz z fakturą przedłoży Zamawiającemu kopię faktury wystawionej przez podwykonawcę poświadczoną za zgodność przez Wykonawcę oraz potwierdzony przez bank dokument wskazujący, że Wykonawca zapłacił wynagrodzenie należne podwykonawcy za roboty objęte fakturą Wykonawcy.
12. Nieuregulowanie przez Wykonawcę wymaganych świadczeń względem podwykonawców upoważnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca wyraża zgodę na zapłacenie z przysługującego mu wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na rzecz podwykonawców, należności przysługujących podwykonawcom od Wykonawcy.

§ 7
[ROBOTY DODATKOWE I ROBOTY ZAMIENNE]

1. Jeżeli w toku realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zakresem robót, określonym w § 1 niniejszej umowy to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe, pisemne zamówienie Zamawiającego zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 i pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) z zastrzeżeniem ust. 6.
2. Za roboty dodatkowe uznaje się roboty nie objęte niniejszą umową i wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie są niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
3. Na ewentualny zakres robót dodatkowych sporządzona zostanie przez strony niniejszej umowy aneks.
4. Za roboty dodatkowe strony niniejszej umowy ustalą w drodze rokowań wynagrodzenie umowne, w oparciu o pisemny kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę oraz zatwierdzony przez Zamawiającego - z zastosowaniem nośników cenotwórczych, ustalonych w pisemnej ofercie Wykonawcy.
5. Podstawą do wykonania robót dodatkowych będzie protokół konieczności wykonania robót przygotowany i podpisany przez obie strony umowy.
6. Jeśli strony nie ustalą ostatecznych warunków takiego zamówienia i umowa nie zostanie podpisana, Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia terenu budowy innemu Wykonawcy wybranemu przez Zamawiającego w tym zakresie do realizacji powyższych robót.
7. Zapisy umowy, wskazane powyżej w ust. 1-6 stosuje się do robót zamiennych.  

§ 8
[RĘKOJMIA I GWARANCJA;
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY]

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi ……..…… miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakości za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres o którym mowa w ust. 1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości, na okres wskazany w niniejszej umowie, potwierdzony w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy.
5. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji robót budowlanych zobowiązany jest do:
1) udziału w przeglądach gwarancyjnych dokonywanych na każde pisemne wezwanie Zamawiającego;
2) usunięcia na koszt własny wszelkich wad i usterek powstałych 
w przedmiocie umowy, zmniejszających wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót, wymiany na nowe, a w razie odstąpienia od umowy, stosuje się odpowiednio postanowienia § 11 niniejszej umowy.
6. Z czynności przeglądu gwarancyjnego zostanie każdorazowo spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku przeglądu, w tym również dotyczące zakwalifikowania ewentualnie stwierdzonych wad i usterek, przyczyn ich powstania oraz sposobu i terminu usunięcia.
7. W przypadku stwierdzenia wad i usterek, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie wyznaczonym w dniu przeglądu. Jeżeli ze względów technicznych usunięcie wad nie będzie możliwe w wyznaczonym terminie, to Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Nieuzasadnione niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu zakwalifikowane będzie jako odmowa usunięcia wad, za którą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
8. Każdorazowe usunięcie wad i usterek potwierdzone zostanie na piśmie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, w terminie do 7 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o ich usunięciu.
9. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z okresu gwarancji i rękojmi. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. W takim przypadku pełną należność za wykonane roboty Zamawiający ma prawo potrącić z kwoty wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie.
10. Na co najmniej 30 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie, nastąpi ostatni przegląd gwarancyjny mający na celu ustalenie stanu wykonanych robót. Po upływie okresu gwarancji i rękojmi nastąpi odbiór ostateczny mający na celu stwierdzenie usunięcia wad.
11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady także po upływie okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego okresu, przy czym strony zgodnie ustalają, że okres rękojmi za wady robót budowalnych jest równy okresowi gwarancji wskazanym w ust. 1.
12. Reklamacje z tytułu gwarancji i rękojmi będą przedkładane Wykonawcy w formie pisemnej.
13.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.
14. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % wynagrodzenia netto podanej w ofercie (z podatkiem VAT), zatrzymanej z każdej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
15. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
16. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy Pzp.
17. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający zwróci 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odebrania całości przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia,
2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia, przed okres gwarancji wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu;
3) należność, o której mowa wyżej jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 9
[PODWYKONAWCY]

1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części robót budowlanych na zasadach wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, niniejszej umowy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. W przypadku zamiaru powierzenia robót podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania art. 647 (1) Kodeksu cywilnego, przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą robót budowlanych przed jej planowanym zawarciem, zaś Zamawiający może w terminie 14 dni złożyć zastrzeżenia do przedłożonego projektu. Złożenie zastrzeżeń oznacza, że Zamawiający nie wyraził zgody na treść przedłożonego projektu, a Wykonawca jest uprawniony do złożenia nowego lub poprawionego projektu umowy, do którego Zamawiający może złożyć zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia złożenia projektu. Zasady te stosuje się do kolejnych projektów umów składanych przez Wykonawcę, do projektów zmian zawartych umów, w tym w szczególności do aneksów do tych umów. Zasady powyższe stosuje się też odpowiednio do projektów umów z dalszymi podwykonawcami robót budowlanych.
4. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą robót budowlanych, zaś Zamawiający może w terminie 14 dni złożyć sprzeciw do tej umowy. Złożenie sprzeciwu oznacza, że Zamawiający nie wyraził zgody na treść przedłożonej umowy, a Wykonawca jest uprawniony do złożenia poprawionej umowy, do której Zamawiający może złożyć zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Zasady te stosuje się do kolejnych umów składanych przez Wykonawcę, do zmian zawartych umów, w tym w szczególności do aneksów do tych umów. Zasady powyższe stosuje się też odpowiednio do umów z dalszymi podwykonawcami robót budowlanych. 
5. 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 w sprawie zamówienia publicznego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7. Jeżeli faktura Wykonawcy obejmuje roboty częściowo wykonane przez Wykonawcę we własnym zakresie i częściowo przez podwykonawcę, termin płatności całej faktury ulega przesunięciu do dnia faktycznej zapłaty całej należności podwykonawcy.
8. Postanowienie ustępu 7 stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia przez Wykonawcę faktury za roboty zrealizowane przez różnych podwykonawców.
9. Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwłokę, które w związku z brakiem terminowej zapłaty na rzecz podwykonawcy poniesie Zamawiający, obciążają Wykonawcę.
10. W przypadku stwierdzenia zwłoki Wykonawcy w zapłacie należności podwykonawcy, Zamawiający uprawniony jest bez otrzymywania jakiejkolwiek dyspozycji do przekazania należności na rzecz podwykonawcy i potrącenia tej kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy.
11. Odbiór każdej faktury VAT lub rachunku od podwykonawcy musi być pisemnie potwierdzony przez Wykonawcę.
12. Stwierdzona przez Zamawiającego zwłoka Wykonawcy w zapłacie należności podwykonawcy po upływie 7 dni od dnia w którym płatność miała być dokonana, upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, niezależnie zaś od skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, do żądania zapłaty kar umownych.
13. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne i za koordynację robót w pełnym zakresie obejmującym wszystkie roboty objęte zamówieniem.
14. Wykonawca, przy powierzeniu robót podwykonawcom, musi otrzymać pisemną zgodę Zamawiającego, przedstawiając do zatwierdzenia projekt umowy.
15. Umowa z podwykonawcą musi określać:
1) zakres robót, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy,
2) kwotę wynagrodzenia za roboty przy czym kwota ta nie może być wyższa niż wartość danego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,
3) termin wykonania zakresu robót, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy, który nie może być późniejszy niż termin wykonania robót przez Wykonawcę, oraz zasady dokonywania odbiorów, 
4) warunki płatności, a w szczególności konieczność załączenia do przedkładanych faktur VAT lub rachunków dowodów wykonania zleconego zakresu robót, dostaw lub usług,
5) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, przy czym w odniesieniu do podwykonawców robót budowlanych termin ten nie może być późniejszy niż termin zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy i nie dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia przez podwykonawcę rachunku lub faktury,
6) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, w tym w szczególności kar umownych za brak zapłaty wynagrodzenia należnego dalszym podwykonawcom robót budowlanych oraz podwykonawcom dostaw lub usług,
7) postanowienia dotyczące okresów gwarancji jakości i rękojmi za wady przy czym nie mogą być one krótsze aniżeli okresy gwarancji i rękojmi Wykonawcy wobec Zamawiającego.
8) inne warunki wynikające z postanowień niniejszej umowy .
16. Postanowienia niniejszej umowy dotyczące podwykonawców robót budowlanych lub mających na celu zabezpieczenie interesów tych podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców.

§ 10
[KARY UMOWNE]

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2 niniejszej umowy,
d) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,5% wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień nieterminowej zapłaty,
e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5 % wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia przedłożenia w/w dokumentu,
f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,3% wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia przedłożenia w/w dokumentu, 
g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,3% wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w zmianie umowy o podwykonawstwo,
2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,05% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2 niniejszej umowy , za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przewidzianej w art. 145 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
3. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, strony mogą dochodzić na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary umowne, do wysokości poniesionej szkody.
4. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z wierzytelnościami wynikającymi z faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę.

§11 
[ODSTĄPIENIE OD UMOWY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Strony zgodnie ustalają, że jeśli nastąpi zmiana stawki VAT która powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę.
2. Wszelkie zmiany umowy oraz uzupełnienia treści umowy wymagają uprzedniej akceptacji stron umowy i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, a także muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu stron umowy; podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego m.in. istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu, co 
nie stanowi jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody;
3. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV księgi III Kodeksu cywilnego oraz warunków opisanych w niniejszej umowie stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwania Zamawiającego przez okres dłuższy niż 7 dni;
2) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;
3) w przypadku upadłości Wykonawcy lub zgłoszenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości albo złożenia oświadczenia Wykonawcy o wszczęciu postępowania naprawczego;
4) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na rzecz wierzycieli;
5) wszczęcia egzekucji wobec Wykonawcy; 
6) przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swej firmy;
7) zagrożenia niewypłacalnością lub niewypłacalności Wykonawcy;
8) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z niniejszą umową i dokumentacją techniczną lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne;
9) Zamawiający nie otrzyma dofinansowania ze środków pozabudżetowych lub środki te zostaną cofnięte nie z winy Zamawiającego – jeśli dofinansowanie ma miejsce;
10) w przypadku nie przestrzegania warunków niniejszej umowy oraz warunków postępowania w oparciu, o które została zawarta umowa, w szczególności zapisów dotyczących zatrudnienia pracowników na umowę o pracę.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie może nastąpić w terminie 14 dni od dnia wystąpienia warunków wskazanych w niniejszym paragrafie.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym na piśmie przez obie strony umowy, na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy;
3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, a były uprzednio przewidziane do realizacji zadania stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;
4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;
5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt 3;
c) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy.
6) W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, materiały wbudowane pozostają na placu budowy i ich wartość może być zaliczona na poczet kar umownych opisanych w § niniejszej umowy.
6. Żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wykonania swych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, spowodowanych przez siłę wyższą.
7. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie nieprzewidywalne przez żadną ze stron przyczyny, bądź będące poza ich kontrolą, które w części lub w całości uniemożliwiają wykonanie zobowiązań określonych w umowie, w szczególności takie jak: naturalne katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, strajki, niepokoje społeczne i działania wojenne.
8. W przypadku zaistnienia siły wyższej, strona dotknięta jej działaniem informuje natychmiast o tym fakcie pisemnie drugą stronę niniejszej umowy.
9. W sytuacji, o której mowa w ust. 3 niezwłocznie przeprowadzane są przez strony niniejszej umowy konsultacje, w celu ustalenia dalszych zasad wspólnego postępowania.
10. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności lub praw służących mu na podstawie niniejszej umowy na osoby trzecie.
11. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
12. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) nie stanowią inaczej.
13. Sądem właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
14. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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