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UMOWA Nr PZD.2222. …… .2016 projekt 

z dnia ............ 2016r. 

ZADANIE NR 2 

 

zawarta zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych pomiędzy 

Powiatowym Zarządem Dróg w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, który reprezentują: 

Dyrektor  -          Bożena Zalewska, 

przy udziale: 

Głównej Księgowej -          mgr Teresy Świąć. 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

………………………………… 

reprezentowanym przez: ……………………… 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

§ 1 

1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.    

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia  22.12.2015r. poz. 2164 j.t.), Wykonawca przyjmuje do wyko-

nania: zadanie nr 2 - Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich przy użyciu emul-

sji szybko rozpadowej i grysów bazaltowych o wym. 2  5 mm wbudowanych pod ciśnieniem przy użyciu 

remontera, przy średniej głębokości ubytków 2  6 cm na terenie obwodu drogowo mostowego nr 2           

w Koniecpolu w okresie od podpisania umowy do 30.11.2016r. 

2. Zakres przedmiotu umowy wyszczególniony został w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 
§ 2 

1. Przedmiot umowy określony w §1 zostanie wykonany w oparciu o SIWZ i zgodnie ze złożoną ofertą                      

przetargową. 

2. Jeżeli w toku realizacji umowy wystąpią okoliczności powodujące zmianę zakresu ilościowego robót, których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania         

koniecznych zmian w tym zakresie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie 

oraz zgodnie z : 

1) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, 

2) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych, 

3) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami, 

4) postanowieniami kosztorysu ofertowego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

§ 3 

1. Ustala się następujące terminy dotyczące robót : 

Termin rozpoczęcia robót             :               od dnia podpisania umowy. 

Termin zakończenia robót             :   30.11.2016r. 

2. Zamawiający wyznacza następujące etapy zakończenia remontów cząstkowych nawierzchni : 

1) Remont cząstkowy nawierzchni do dnia 31.05.2016r. po okresie zimowym wykonany wg bieżących             

potrzeb i zleceń. 

2) Remont cząstkowy nawierzchni od dnia 01.06.2016r. do 30.11.2016r. wg bieżących potrzeb i zleceń. 

3. Rozpoczęcie wykonywania robót w/w następować będzie na podstawie wystawionych przez Zamawiającego 

pisemnych zleceń, określających nr drogi, lokalizację i zakres robót oraz wymagamy termin ich wykonania z tym 

że: 

1) usuwanie pojedynczych uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego - nie później niż 24 

godziny od przesłania zlecenia, 

2) usuwanie ubytków w nawierzchni o powierzchni  do 300 m2 - nie później niż 3 dni od przesłania zlece-

nia, 

3) natomiast usuwanie ubytków w nawierzchni o łącznej ilości powyżej 300 m2 – zgodnie z terminem                

wykonania ustalonym w zleceniu . 

4. Zamawiający prześle zlecenia faksem, a Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu faksu potwierdzi jego                     

otrzymanie telefonicznie.  

5. Roboty, o których Wykonawca nie zawiadomi Zamawiającego przed ich rozpoczęciem nie będą odbierane                     

i rozliczane (nie dotyczy to prac do których trzeba przystąpić bezzwłocznie ze względu na konieczność jak                

najszybszego usunięcia awarii, kiedy dopuszcza się zawiadomienie Zamawiającego w trakcie usuwania                

uszkodzeń). 
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§ 4 

1. Wykonawca: 

1) zapewni prowadzenie robót z zachowaniem ciągłości ruchu kołowego i pieszego, 

2) jest zobowiązany na czas trwania robót objętych niniejszą umową zabezpieczyć, wykonać i utrzymać na swój 

koszt oznakowanie terenu, strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie budowy. 

2. Najpóźniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zatwierdzony projekt 

organizacji ruchu na czas robót (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.  

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym                

zarządzeniem, opublikowanym w Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 2003 r.).  

3. Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia robót bez właściwego oznakowania. Wszelkie roszczenia 

użytkowników dróg, jakie wpłyną do zarządcy drogi, związane z wykonywaniem robót, będą kierowane celem 

załatwienia do Wykonawcy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren robót z chwilą jego przekazania.  

5. Wykonawca zobowiązany jest w czasie realizacji zamówienia podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony 

środowiska w czasie wykonywania robót. 

6. Wszystkie materiały powinny być dopuszczone do obrotu, zgodne z normami, i wymaganiami specyfikacji     

technicznej, oraz posiadać wymagane atesty i aktualne aprobaty techniczne IBDiM. Wykonawca zobowiązany 

jest do wykonania w laboratorium drogowym wskazanym przez Zamawiającego wykonanych przez Zamawiają-

cego badań próbek materiałów wykorzystywanych przy realizacji zamówienia (np. próbek                wbudowanej 

emulsji szybko rozpadowej oraz grysów bazaltowych wykorzystywanych przy realizacji                 zamówie-

nia)oraz wszystkich koniecznych badań (np. zagęszczenia nośności, zgodnie z obowiązującymi                  prze-

pisami i normami). 

7. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego sprzątania pasów drogowych z pozostałości po wykonanych 

robotach. 

§ 5 

1. Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie Inspektor 

Nadzoru –Mariusz Doniec lub Mirosław Klimas (drogi powiatowe) lub Lidia Rozpondek (drogi wojewódzkie). 

2. Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Wykonawcy prowadzić będzie Kierownik 

Robót – …………………… 

3. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do kontrolowania jakości i ilości całości robót, które są niezbędne dla           

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

4. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do sprawdzania wykonanych robót i powiadamiania o wykrytych wadach. 

5. Zamawiający zapewni, na koszt własny obsługę laboratoryjną niezbędną w zakresie wykonywanych robót     

związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. W przypadkach budzących wątpliwości co do jakości robót, 

koszty badań wykonanych przez niezależne laboratorium ponosi Wykonawca, jeżeli wyniki badań potwierdzą, 

że roboty zostały wykonane niezgodnie z umową. 

6. Wykonawca i osoby działające w jego imieniu zobowiązane są współpracować z inspektorem nadzoru oraz sto-

sować się do jego poleceń i instrukcji dotyczących wykonywanych robót jeżeli są one zgodne z prawem. 

7. Inspektor nadzoru i kierownik robót nie mają prawa do podejmowania zobowiązań finansowych związanych 

z niniejszą umową. 

§ 6 

1. Szacunkowa wartość zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalają w wysokości (brutto): 

...............…........ złotych (słownie): ..........…………………….................................................../100, w tym:  

a) na drogach wojewódzkich …………………złotych brutto (słownie:………………………/100), 

b) na drogach powiatowych …………………złotych brutto (słownie:………………………/100), 

2. Powyższa kwota może ulec zmianie w zależności od możliwości finansowych Zamawiającego . 

3. Wartość jednostkową netto asortymentu robót obejmuje załącznik nr 1 do umowy. 

4. Wykonawca nie będzie wnosił do Zamawiającego żadnych roszczeń w razie zmniejszenia lub zwiększenia               

zakresu robót (wartości zamówienia). 

5. Wzrost wartości zamówienia będzie każdorazowo poprzedzony stosownym aneksem. 

6. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur za wykonane i odebrane roboty wymienione w § 3 ust.2               

w ciągu maksymalnie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru. 

7. Wykonawca wystawi faktury osobno na drogi powiatowe i wojewódzkie nie później niż 15. dnia miesiąca              

następującego po miesiącu, w którym wykonano robotę, tj. od daty podpisania przez strony umowy protokołu 

odbioru bez zastrzeżeń. 

8. Należność Wykonawcy przekazana zostanie na konto wskazane w fakturze. 

§ 7 

1. Roboty objęte przedmiotem zamówienia mogą być powierzone podwykonawcom na zasadach określonych                 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i niniejszej umowy. 
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2. Wykonawca wykona wszystkie roboty koordynując je jako Główny Wykonawca, natomiast realizację części 

przedmiotu zamówienia w zakresie…………………………………………obejmie podwykonawca –

…………………………………….. 

3. Za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za postępowanie własne. 

4. Jeżeli zmiana, dodanie albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału          

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż      

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo: 

a) Wykonawca (lub podwykonawca w przypadku zapłaty dalszym podwykonawcom) zapłaci podwykonawcy    

i dalszym podwykonawcom całość należnej im kwoty (z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za                    

wykonanie całości przedmiotowego zamówienia wskazanego w ofercie) za wykonaną pracę objętą przedmio-

towym postępowaniem.  

b) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 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 dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. Nie spełnienie wymagań określonych w ust.5 spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio 

zastrzeżeń lub sprzeciwu (zgodnie z ust. 8 lub 11.) 
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę                     

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia 

publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy               

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

8. Zamawiający, w terminie do 7 dni kalendarzowych, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy                 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5. pkt b. 

9. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której                         

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 8, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada                    

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

11. Zamawiający, w terminie do 7 dni kalendarzowych, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 8. 

12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 11, uważa się za akceptacje umowy przez Zamawiającego. 

13. 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 oraz 

umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, jako nie podlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 

5. pkt b, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Przepisy ust. 1 – 14 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

16. Przed wypłaceniem Wykonawcy należnego wynagrodzenia po wykonaniu przedmiotu zamówienia wykonawca 

musi przedstawić dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom (zgodnie z ust. 5.) – na podstawie art. 143d ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp. 

§ 8 

1. Strony ustalają odbiory wykonanych robót, które przeprowadza Zamawiający w ciągu 21 dni od daty otrzymania 

pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zakończeniu robót, uporządkowaniu terenu budowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu wykonanie każdego zlecenia oraz dostarczyć w nie                            

przekraczającym terminie 5 dni od daty zgłoszenia wykonanych robót kompletny operat kolaudacyjny                     

zawierający:  

1) kserokopię zleceń stanowiących podstawę zlecenia wykonanych robót, 
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2) atesty jakościowe i aprobaty techniczne wbudowanych materiałów, 

3) księgę obmiaru robót, z datą, ilościami i jakością potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. 

3. W odbiorze robót uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w tym inspektor nadzoru i kierow-

nik budowy. O terminie odbioru Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę co najmniej na 2 dni 

przed dniem rozpoczęcia czynności odbioru, pod warunkiem wcześniejszego złożenia Zamawiającemu                  

kompletnego operatu kolaudacyjnego. 

4. Protokół odbioru robót sporządza Zamawiający i doręcza go Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

5. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wad nadających się do usunięcia, Zamawiający może 

odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 

6. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru częściowego istnienia wad nie nadających się do usunięcia,  

Zamawiający może: 

1) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - obniżyć                

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio o wartość wadliwego przedmiotu umowy, 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy - żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu 

umowy po raz drugi, na koszt Wykonawcy, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia 

szkody. 

7. O wykryciu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej                

ujawnienia. 

8. Istnienie wady winno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin w celu stwierdzenia wady            

Zamawiający zawiadamia Wykonawcę co najmniej na 7 dni przed  wyznaczonym terminem oględzin.                       

Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje czynności oględzin. Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający 

uwzględniając techniczne możliwości usunięcia wad w wyznaczonym terminie. 

9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi     

w przypadku określonym w  ust. 6 pkt 2 bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie okresu gwarancji, jeżeli 

reklamował wadę przed upływem tego okresu. 

§ 9 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli: 

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją umowy tak dalece, że nie gwarantuje to                     

zakończenia prac w terminie umówionym. 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie określonym w §3 ust.3 niniejszej umowy lub nie przystąpił 

do odbioru robót w terminie określonym w §3 ust.3 niniejszej umowy. 

3) Wykonawca przerwał na dłużej niż 14 dni realizację robót, chyba że przerwa była spowodowana                 

przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, potwierdzonymi odpowiednim wpisem przez Inspektora                   

Nadzoru. 

4) Zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie                      

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                          

o zaistnieniu okoliczności wskazanych w ust.1. 

3. W przypadkach określonych w ust.1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu 

realizacji wykonanej części umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swój koszt 

5. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do               

zapłacenia kar umownych z tytułu: 

1) za opóźnienie realizacji robót będących przedmiotem umowy oraz opóźnienia w usuwaniu wad –                   

w wysokości 0,3 % wartości (brutto) robót objętych zleceniem za każdy dzień zwłoki licząc od dnia 

wyznaczonego na wykonanie roboty, 

2) opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy-w wysokości 0,3 % wartości (brutto) robót objętych 

zleceniem za każdy dzień opóźnienia, liczony od zakończenia terminu wskazanego w §8 ust 8. 

3) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 3 –              

w wysokości 30% wartości (brutto)przedmiotu umowy o której mowa w §6 ust. 1 – wynagrodzenia 

brutto za całość przedmiotu niniejszej umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego,                   

Zamawiający zapłaci karę umowną w wys. 30% wartości umowy (brutto), o której mowa w § 6 ust.1                 

niniejszej umowy (wynagrodzenia brutto za całość przedmiotu niniejszej umowy). 

8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadkach: 
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym                  

podwykonawcom w wysokości 0,5% wartości (brutto) przedmiotu umowy o której mowa w §6 ust. 1 
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umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 50% wynagrodzenia wskazanego w §6 ust. 1 

umowy, 

b) nie przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                     

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo oraz jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości (brutto) 

przedmiotu umowy o której mowa w §6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 

50% wynagrodzenia wskazanego w §6 ust. 1 umowy. 

9. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków               

wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może 

niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

10. 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 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku    

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  
§ 10 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …… (min.12-cio) miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, w czasie 

której zobowiązuje się Wykonawcę do usunięcia wynikłych usterek na koszt własny. 

2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru od Wykonawcy powierzonych mu robót 

§ 11 

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi najpóźniej w dniu zawarcia umowy              

zabezpieczenie w formie…………………..………………………………… w wysokości: 5% wartości brutto 

określonej w § 6 ust.1 niniejszej umowy tj.:…………………zł. (słownie: ……………………………… 

……………/100). 

2. Zmiany formy zabezpieczenia mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości. 

3. Zwrot zabezpieczenia w wysokości odpowiadającej 70 % wniesionego zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni 

od dnia wykonania i uznania za należyte wykonania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

4. Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie rocznego okresu rękojmi za wady. 

5. W przypadkach innych niż pieniądz form wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,                        

Wykonawca powinien zawrzeć dwie umowy na dopuszczone Rozporządzeniem oraz przez Zamawiającego  

bezgotówkowe formy zabezpieczenia w wysokości 30 % i 70 % wartości zabezpieczenia. 

6. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się           

własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia                 

roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

7. Nie wywiązanie się Wykonawcy z obowiązków wynikających z § 3 niniejszej umowy może skutkować               

odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

§ 12 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której  

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany                     

w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej 

zmiany.  

2. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do niej nowych postanowień 

niekorzystnych dla Zamawiającego. 

3. Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego 

z uwzględnieniem odrębności przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

§ 13 

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy będą rozpatrywane polubownie, natomiast               

w przypadku niemożliwości dojścia do porozumienia wynikły spór zostanie rozpatrzony przez sąd powszechny                 

w Częstochowie. 

§ 14 

Umowę sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden                      

egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający         Wykonawca 

 

 

 

 


