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ZAPYTANIE OFERTOWE
na konserwację elewacji i dachu budynku nr 225 w 6 Szpitalu Wojskowym 
z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Dęblinie, ul. Szpitalna 2

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej 
niż 30 000 EURO prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie 
z zapisami Regulaminu udzielania zamówień publicznych w 6 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią – SP ZOZ w Dęblinie

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody 
na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.




Z A T W I E R D Z A M :



mgr inż. Wojciech ZOMER

DYREKTOR
6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią
SPZOZ w Dęblinie








Data: 09.07.2019r.

I. ZAMAWIAJĄCY
Zamawiającym jest 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie.
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 
Pani Iwona GŁOWIENKA, tel./fax. (81) 551 85 10; w godz. 8.00-15.00 w dni robocze oprócz sobót.
II. OZNACZENIE i TRYB POSTĘPOWANIA 
Postępowanie oznaczone jest, jako 25/LOG/2019 i prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. We wszelkiej korespondencji oraz dokumentacji w tej sprawie należy powoływać się na powyższe oznaczenie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na konserwacji elewacji i dachu budynku nr 225 w 6 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dęblinie, ul. Szpitalna 2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
ZAŁĄCZNIK NR 1.1: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR);
ZAŁĄCZNIK NR 1.2: Przedmiar robót (obmiar);
ZAŁĄCZNIK NR 1.3 Projekt (rysunki)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej przyszłego terenu budowy oraz do zapoznania się z jego otoczeniem, a także do oszacowania na własną odpowiedzialność, koszt  i ryzyko wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt własny Wykonawcy. Zamawiający  nie będzie brał pod uwagę żadnych roszczeń Wykonawcy będących skutkiem zaniechania oględzin terenu budowy. Osobą upoważnioną  do kontaktów w sprawie wizji lokalnej jest Pan Konrad KOPEĆ – Kierownik Administracyjno -Techniczny – telefon kontaktowy (81) 551 85 10 (godziny 08.00-14.30).

IV. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 25.10.2019r.
	Miejsce wykonania zamówienia: siedziba Zamawiającego tj.  6 Szpital Wojskowy 
z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie 
ul. Szpitalna 2.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi pozwalającymi 
na wykonywanie prac objętych przedmiotem zamówienia. 

VI. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW 
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:
	Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
	Wykazu osób (Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  odpowiedzialnych 
za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
	Wykonawca powinien załączyć  do oferty Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo  do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
	Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.


VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
	Na treść oferty (oświadczenia woli) składa się: formularz oferty Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego. 
	Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione                   w punkcie VI Zapytania ofertowego. 
W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona potwierdzona  za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawcy sporządzą ofertę zgodnie z wymogami Zaproszenia do składania ofert.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione 
do reprezentacji Wykonawcy w granicach umocowania. Każdy wykonawca ma obowiązek udowodnienia w ofercie, że osoba lub osoby podpisujące ofertę posiadają adekwatne uprawnienie do składania oświadczeń woli.
Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty,  o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
Wszystkie stronice oferty, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
Zaleca się, aby oferta była trwale spięta.
Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymienionymi dokumentami                         w zabezpieczonej kopercie oznakowanej następująco:
- nazwa i adres Wykonawcy;
- nazwa i adres Zamawiającego ;
- oznaczenie „Zapytanie ofertowe nr 25/LOG/2019 - Konserwacja elewacji i dachu budynku nr 225”;
- Napis: „Nie otwierać przed dniem 17.07.2019r., godz. 11.30” (termin otwarcia ofert).
	Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu lub zmianie przed terminem składania ofert.

Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić do niej zmiany                    po upływie terminu składania ofert.
p. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie opatrzoną napisem jak                    w punkcie m,  w Siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Szpitala. Pokój nr 205, II piętro, do dnia: 17.07.2019 roku, godzina: 10:30.
r. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, II piętro, pokój                   nr 209, o godzinie: 11:30

IX. CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA
Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 
i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).
Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane 
z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, które Wykonawca przewiduje przy jego realizacji.
Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby 
do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów  i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny, podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zamawiający przyjmuje, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. Cenę oferty należy obliczyć za cały przedmiot zamówienia i wpisać do formularza oferty. Do wartości netto należy doliczyć adekwatny podatek od towarów  i usług. Wykonawca nie będzie mógł domagać się podwyższenia wynagrodzenia bez względu na okoliczności.
Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. 
o podatku od towarów i usług ( Dz. U. 2004 r., Nr 54 , poz. 535 z późn. zm).
Cenę ofertową należy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczania. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. 
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena			– waga kryterium 70 %
Termin gwarancji	– waga kryterium 30 %
Ad. 1) Oferta w kryterium cena może uzyskać od 0 do 70 punktów, przy czym oferta z najniższą ceną uzyska 70 pkt. Pozostałym ofertom zostaną wyliczone punkty 
wg następującego wzoru:
Wartość punktowa ceny = Rc Cmin/Cn
Rc -	ranga kryterium cenowego
Cmin -	 najniższa cena spośród oferowanych
Cn - cena danej oferty
Ad. 2) Oferta w kryterium termin gwarancji może uzyskać od 0 do 30 pkt, przy czym oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma max 30 pkt. Pozostałym wykonawcom zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru:
Wartość punktowa = Rk Tn / Tmax
Rk -	waga kryterium
Tn -	termin gwarancji oferowany w aktualnie ocenianej ofercie
Tmax - najdłuższy zaoferowany w postępowaniu termin gwarancji
Zamawiający przyzna punkty za termin gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące 
i nie dłuższy niż 120 miesięcy. W przypadku zaoferowania terminu krótszego 
niż 24 miesiące, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z treścią Zapytania ofertowego. W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 120 miesięcy Zamawiający do porównania przyjmie termin 120 miesięcy, natomiast Wykonawca będzie związany terminem zaoferowanym w ofercie.
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny 
i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia uzyskując najwyższą ilość punktów.
XII. WARUNKI UMOWY
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, a jej zakres będzie tożsamy z zobowiązaniem Wykonawcy złożonym w ofercie. 
Wzór umowy zawiera Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Zastrzega się możliwość dokonania zmian treści umowy w zakresie:
3.1. zmiana terminu wykonania umowy z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie prac, 
3.2. zmiana terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności z powodu:
- istnienia braków w dokumentacji technicznej o czas niezbędny na ich uzupełnienie, 
- opóźnienia dostępu do placu budowy,
- w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych albo innych robót, które są niezbędne do dokończenia realizacji przedmiotowego zamówienia.
3.3. konieczności wykonywania robót nieprzewidzianych i niewycenionych 
w ofercie,
Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
XIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.







ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zapytania ofertowego
O F E R T A
Numer postępowania 
25/LOG/2019
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 						
L.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y) Wykonawcy(ów)







OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 
Imię i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail


Nawiązując do zapytania ofertowego Nr 25/LOG/2019 na dostawę konserwację elewacji i dachu budynku nr 225 w 6 Szpitalu Wojskowym 
z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Dęblinie, ul. Szpitalna 2, oferujemy realizację zamówienia na kwotę:
1.
Cena
Cena brutto oferty: 	.................... PLN (słownie: ......................................................... ) 
Wartość netto oferty: ..................... PLN (słownie: ......................................................)
podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi: .......................... %
Kwota VAT: 		..................... PLN (słownie: ........................................................ )
Termin gwarancji
Oświadczam/y, że udzielamy gwarancji na wykonane prace ….…………………….... miesiące/ miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez wad 
i usterek. (należy wskazać ilość miesięcy nie krótszy niż 24 i nie dłuższy niż 120)
	Oświadczamy, że załączony do Zapytania ofertowego projekt umowy (załącznik nr 3) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się –  w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Zapytania ofertowego.
	Niniejszym oświadczamy, iż dysponujemy/będziemy dysponować następującymi osobami:

Lp.
Imię i Nazwisko
Rodzaj uprawnień 
i opis
Opis doświadczenia zawodowego zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu
Informacja 
o podstawie dysponowania osobami
Numer członkowski 
w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa
1.






Jednocześnie oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
	Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni 
od upływu terminu składania ofert.
	Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa 
i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: DZ.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami).

Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych 
z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi 
w dokonaniu tych czynności.
Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / przy udziale podwykonawców *) Podwykonawcom zamierzamy powierzyć (zlecić) n/w roboty budowlane:
Lp.
Nazwa (Firma) Podwykonawcy
Zakres zamówienia powierzony podwykonawcy
Wykonawca korzysta
 z potencjału podwykonawcy TAK/NIE
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom
1




2




	* uzupełnić, skreślić lub wpisać nie dotyczy





.................................., data ......................
..............................................................
             			 (podpis)


ZAŁĄCZNIK NR 3 do Zapytania ofertowego 

Załącznik Nr 7
UMOWA (wzór)
zawarta w dniu ……………………………….. w Dęblinie pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………. reprezentowaną przez :
1. ………………………………………….     	-	…………………………
zwaną w dalszej części umowy „ Wykonawcą ”, 
a
6 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią – Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej , ul. Szpitalna 2  08-530 Dęblin , reprezentowanym przez :
1.mgr inż. Wojciech ZOMER				-	Dyrektor Szpitala 
zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym”.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego (numer postępowania 25/LOG/2019), została zawarta umowa o następującej treści:
Przedmiot umowy
§ 1
1.	Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez Zamawiającego oferty z dnia …………… wraz z załącznikami do niej, sporządzonej na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i dokumentacji technicznej. Zakres robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy  określony jest w ofercie.
2.	Przedmiotem umowy jest robota budowlana polegająca na konserwacji elewacji i dachu budynku nr 225 w 6 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dęblinie, ul. Szpitalna 2.
3.	Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych przez Zamawiającego.
4.	Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
§ 2
1.	Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
2.	Sprzęt techniczny używany do prac powinien posiadać aktualne badania techniczne oraz być dopuszczony do ruchu i używania w zakresie uregulowanym odpowiednimi przepisami. 
3.	Wszystkie materiały powinny być zgodne z wymaganiami projektu, posiadać stosowny atest oraz być zgodne z zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
4.	Materiały muszą odpowiadać obowiązującym polskim normom przenoszącym europejskiej normy zharmonizowane a w przypadku ich braku innym dopuszczonym na terenie UE systemu odniesienia.
5.	Materiały wykończeniowe powinny posiadać stosowne dopuszczenie do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej. 
6.	Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przekaże niezbędne atesty, świadectwa, certyfikaty potwierdzające jakość materiałów.
7.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów nie spełniających polskich norm oraz obowiązujących przepisów prawa budowlanego. 
 
Termin i sposób realizacji
§ 3
Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 25.10.2019r. 
Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokołu przekazania nastąpi przed rozpoczęciem realizacji zamówienia w terminie dogodnym dla obu stron, uzgodnionym po zawarciu umowy. 
Przekazanie placu budowy musi odbyć się w momencie gwarantującym rozpoczęcie realizacji zamówienia w terminie umownym, o którym mowa w ust. 2. 
	Rozmieszczenie placy składowych, drogi transportu, a także organizacja ruchu w tym do i z, a także wewnątrz budynku strony uzgodnią po zawarciu umowy. W wyniku uzgodnień Wykonawca przed rozpoczęciem robót wykona i przedstawi Zamawiającemu plan organizacji ruchu zawierający także rozmieszczenie sprzętu i placów składowych na materiały. Uzgodniona organizacja ruchu musi zakładać bezkolizyjny dojazd pojazdów sanitarnych do izby przyjęć oraz ich wyjazd z izby przyjęć, a także bezproblemową pracę szpitala.

Obowiązki Zamawiającego
§ 4
Do obowiązków Zamawiającego należy:
	Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokołu przekazania.
	Przekazanie Wykonawcy dziennika budowy.
	Zapewnienie nadzoru.
	Odebranie wykonanych robót.
	Zamawiający przyjmuje na siebie obowiązek zapewnienia Wykonawcy:

	źródła poboru wody 
	źródła poboru energii elektrycznej


Obowiązki Wykonawcy
§ 5
Do obowiązków Wykonawcy należy:
	Wykonanie przedmiotu umowy, określonego  w § 1 niniejszej umowy zgodnie z projektami technicznymi, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy, przepisami przeciwpożarowymi oraz  w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież.
	materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczającym je do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie prawo budowlane oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
na żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności 
z Polską Normą przenoszącą normę europejską, aprobatą techniczną lub inny dokument  normalizacyjny.
	Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy. Kierownikiem budowy będzie Pan/Pani ……………………………………………….
Utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez :
	ochronę mienia,
oznakowanie terenu budowy,
nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,
zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego,
usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy,
wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót,
	utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, niepotrzebnych, urządzeń prowizorycznych itp.
	prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód. 
	Prowadzenie dziennika budowy.
Obowiązek uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym w formie pisemnej w dzienniku budowy, wszelkich zmian dotyczących uzgodnionych terminów, zakresu robót lub sposobu ich realizacji, pod rygorem nieważności wprowadzonych zmian.
	Wyprzedzające informowanie o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy.
Informowanie Inspektora nadzoru o fakcie dokonania wpisu do dziennika budowy w czasie umożliwiającym mu podjęcie stosownych decyzji i nie później niż w dniu następnym po dokonaniu wpisu.
Ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu budowy w związku z prowadzonymi robotami.
	Pisemne zawiadamianie Zamawiającego o gotowości do poszczególnych odbiorów. 
	Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej i przekazanie Zamawiającemu przed terminem odbioru końcowego.
	Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy. Koordynatorem będzie Pan/Pani ……………………………………………….
Nadzór
§ 6
W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca współpracuje z Inspektorem nadzoru Panem/Panią …………………….. oraz Przedstawicielami Zamawiającego Panem/Panią ……………………...
Autorski nadzór projektowy będzie pełniony przez ………………………….. 
	Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Inspektorowi nadzoru oraz Przedstawicielom Zamawiającego, wszystkim upoważnionym przez niego osobom dostęp do placu budowy.


Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe
§ 7
1.	Strony ustalają łączne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy zgodnie z przyjętą ofertą z dnia ……………………….. na kwotę:
Netto		………………….. PLN (słownie : …………………………………….)
Podatek VAT ………………….. PLN (słownie : …………………………………….)
Brutto 		………………….. PLN (słownie : …………………………………….)
2.	Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego i obejmuje wszystkie obowiązki, niezbędne do realizacji robót ujętych w dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
§ 8
1.	Faktura będzie zrealizowana przez Zamawiającego  w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
2.	Podstawą do wystawienia faktury jest protokół bezusterkowego odbioru końcowego.
3.	W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej  faktury VAT, Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia. 
4.	Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności finansowych związanych z realizacją robót na rzecz osób trzecich.
Odbiór przedmiotu umowy
§ 9
Rodzaje oraz zasady odbiorów robót opisane zostały w odnośnych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR).
	Wykonawca przeprowadzi przed wszelkimi odbiorami przewidziane przepisami próby i sprawdzenia techniczne.
Zamawiający powoła komisję, która wraz z Inspektorem Nadzoru niezwłocznie przystąpi do odbioru.
	Wykonawca po odbiorze końcowym robót przedstawi Zamawiającemu do odbioru dziennik budowy, świadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne.
W razie stwierdzenia wad, usterek lub innych naruszeń postanowień niniejszej umowy, które obniżają zdolność użytkową i które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może w toku czynności odbioru albo 
1)	obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej robót; albo
2)	zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej  z opóźnienia.
	Strony ustalają, że każdorazowo z prac komisji odbioru sporządzane zostaną protokoły określające wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.


Odpowiedzialność z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady

Gwarancja 
§ 10
1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urządzenia i materiały. Okres gwarancji wynosi: ………………. miesięcy i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:
	 wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,
	 usunięcie tych wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

3.	W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje  o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia nie dłuższy jednak niż 14 dni.
4.	W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z zapisami w niniejszej umowie.

Rękojmia
§ 11
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
	Termin rękojmi wynosi o jeden rok dłużej niż zaoferowany przez Wykonawcę termin gwarancji licząc od  daty upływu okresu gwarancji przedmiotu umowy.
O wykryciu wady Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę niezwłocznie nie później niż  w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt i własnym staraniem, niezwłocznie usunąć wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał  tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi.
	Roszczenia z tytułu  rękojmi mogą być dochodzone  także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosi Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.
Zgłoszone przez Przedstawiciela Zamawiającego wady powinny być w terminie ustalonym przez Zamawiającego usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie. Przedstawiciel Zamawiającego poświadcza usunięcie wad.
Nie usunięcie przez Wykonawcę wad w uzgodnionym terminie uprawnia Zamawiającego do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim w całości na koszt Wykonawcy. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią ponosi Wykonawca.
Wady ujawnione w okresie rękojmi  będą  kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz prawidłowo oceniane pod względem przyczyny ich powstania, według stanu na dzień sporządzenia protokołu.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 14 dni przed dokonaniem oględzin.
Protokół z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezpośrednio po zakończeniu działania komisji.
Terminy usunięcia ujawnionych wad będzie określać Zamawiający, biorąc pod uwagę niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując o nich Wykonawcę.

Odstąpienie od umowy
§ 12
1.	Jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub zakończenie całości przedmiotu umowy opóźnia się 
z winy Wykonawcy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzając poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy.
2.	Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:
	ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub przedłożenia  mu przez Wykonawcę wniosku o ogłoszenie jego upadłości,

wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na rzecz wierzycieli,
	przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swej firmy, również  w razie likwidacji  w celu przekształcenia lub restrukturyzacji;
	zaniechania realizacji umowy przez Wykonawcę,  a w szczególności w razie przerwania wykonywania robót,
nie rozpoczęcia  przez Wykonawcę realizacji robót objętych niniejszą umową
3.	W razie odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust.1 Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstąpieniu przez Zamawiającego od umowy, do:
	 sporządzenia inwentaryzacji robót przy udziale Zamawiającego,

 przekazania placu budowy,
 zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §7 ust.1 niniejszej umowy, co nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli kara umowna nie pokryje wyrządzonej mu szkody.
4.	Odstąpienie od umowy następuje  poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego.
5.	W razie nie wywiązania  się przez Wykonawcę w przewidzianym w umowie terminie z obowiązków, wymienionych w § 5 niniejszej umowy Zamawiający ma prawo sporządzić jednostronnie i na koszt Wykonawcy inwentaryzację robót wraz z protokołem przekazania terenu budowy, zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę oraz wprowadzić nowego Wykonawcę do dalszej realizacji robót na koszt dotychczasowego Wykonawcy.
6.	W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania robót i zabezpieczenia nie zakończonych  robót oraz placu budowy o ile Zamawiający zleci takie zabezpieczenie.
7.  W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały opłacone przez Zamawiającego stanowią własność Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji. 
8. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, komisja powołana przez Zamawiającego sprawdzi zakres robót wykonanych przez Wykonawcę oraz ich wartość. Dodatkowymi kosztami, stanowiącymi różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z § 7 ust. 1 niniejszej umowy w odniesieniu do robót, od realizacji których odstąpiono, a ceną wynegocjowaną z nowym Wykonawcą Zamawiający obciąży dotychczasowego Wykonawcę. Na poczet zabezpieczenia tych kosztów Zamawiający zatrzymuje pełną kwotę wynagrodzenia z tytułu realizacji robót określonych w protokole inwentaryzacji. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie w tym przypadku powiadomienie przez Zamawiającego o dokonaniu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy z określeniem kwoty, jaka pozostała do uregulowania z tytułu wynagrodzenia za realizację prac określonych w protokole inwentaryzacji.
§ 13
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, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
2.	W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

Podwykonawstwo
§ 14
1.	Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno być poprzedzone akceptacją projektu umowy lub zmian do projektu przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
2.	Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną.
3.	Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o Podwykonawstwo zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo:
a)	nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym,
b)	przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy usługi, dostawy lub roboty budowlanej,
4.	Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
5.	Wykonawca 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.
6.	Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem umowy są roboty budowlane, nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował umowę.
7.	Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
i usługi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy.
8.	Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę robót budowlanych.
9.	Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
10.	Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
11.	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
12.	W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 11, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1)	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
13.	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
14.	Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 8, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia umownego brutto może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
15.	Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.
16.	Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót.
17.	Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady wykonawcy wobec zamawiającego.
18.	Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi wykonawca.
19.	Pod pojęciem umowy o podwykonawstwo będzie się rozumieć pisemną umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawieraną pomiędzy wybranym przez zamawiającego wykonawcą, a co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcą), 
a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane, także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.
Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
§  15
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich pracowników fizycznych, operatorów maszyn, specjalistów a także kierownika budowy i robót w trakcie realizacji zamówienia.
W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych 
w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
	żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
	W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wskazanych w ust. 1 w trakcie realizacji zamówienia:

	oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 26 kwietnia 2016 r., zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO.
	Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust. 1 zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazanych w ust. 1. 
	W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy


Kary umowne
§  16
1. Za nieterminowe oddanie Zamawiającemu robót, za nie usunięcie w określonym przez Zamawiającego terminie stwierdzonych przy odbiorze lub  w czasie trwania gwarancji i rękojmi wad i usterek, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % ceny przedmiotu umowy określonej w §7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, maksymalnie do kwoty 20% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. 
2. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ceny przedmiotu umowy określonej w §7 ust. 1 
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. 
4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % ceny przedmiotu umowy określonej w §7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. W przypadku całkowitego nie przekazania dowodów, o których mowa w zdaniu pierwszym - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej w ust. 2. Zamawiający w takim przypadku ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym. 
5. W odniesieniu do podwykonawswtwa, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1)	w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 0,1% kwoty niezapłaconej za każdy dzień zwłoki do dnia naliczenia kary umownej lub do dnia zapłaty;
2)	za nieprzedłożenie do zaakceptowaniu projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany - 1% ceny przedmiotu umowy określonej w §7 ust. 1;
3)	w przypadku nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 3%  ceny przedmiotu umowy określonej w §7 ust. 1;
4)	w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - 3%  ceny umowy o podwykonawstwo.
6.	W razie skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przewidzianych w ust. 1, 2, 4, 5 Zamawiający będzie miał prawo do potrącenia swoich wierzytelności z jakichkolwiek wierzytelności  Wykonawcy.
7.	Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody –gdy powstała szkoda przewyższa  wartością ustaloną  karę umowną.

Zmiany umowy
§ 17
Zastrzega się możliwość dokonania zmian treści umowy w zakresie:
1.1. zmiana terminu wykonania umowy z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie prac, 
1.2. zmiana terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności z powodu:
- istnienia braków w dokumentacji technicznej o czas niezbędny na ich uzupełnienie, 
- opóźnienia dostępu do placu budowy,
- w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych albo innych robót, które są niezbędne do dokończenia realizacji przedmiotowego zamówienia.
1.3. konieczności wykonywania robót nieprzewidzianych i niewycenionych 
w ofercie,
2.	Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.



Postanowienia końcowe
§ 19
1.		W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2.	Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy zgodnie poddają sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
3.	Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy. 
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