UMOWA Nr
zawarta dnia …………………………roku w Łańcucie pomiędzy:

Muzeum-Zamkiem w Łańcucie
ul. Zamkowa 1
37-100 Łańcut
reprezentowanym przez:

1. Pana Wita Karola Wojtowicza – Dyrektora Muzeum-Zamku w Łańcucie
2. Panią Elżbietę Kazimirowicz - w zastępstwie Głównego Księgowego
Muzeum-Zamku w Łańcucie

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym
a
…………………………..
…………………………….
………………………………
reprezentowanym przez:

………………………………….

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: Pielęgnacja drzew w zabytkowym parku w

Muzeum-Zamku w Łańcucie zawierająca


Prace pielęgnacyjne w koronach drzew –1 056 szt. (zrębkowanie
urobku)



Usunięcie drzew – 46 szt. (zrębkowanie urobku)



Usunięcie pniaków – 23 szt. (Karczowanie 14 szt. , frezowanie 9 szt.)

2. Szczegółowy zakres usług zawiera Załącznik Nr 9 do Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
3. Zamawiający żąda aby prace pielęgnacyjne w koronach drzew wykonane były
metodą alpinistyczną.
4. Wszyscy pracownicy którzy będą wykonywać prace techniczne w trakcie
wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi określone w
ROZPORZĄDZENIU MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1) z
dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich,
robót
budowlanych,
badań
konserwatorskich,
badań
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków DZ. U. 2015 poz. 1789
5. Kierownik prac musi spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami art.37 b
6. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie udokumentuje
spełnianie przez pracowników wymagań określonych w ust. 4 i 5.
6. Naruszenie postanowień ust. 4, 5 i 6 powoduje prawo odstąpienia od niniejszej
umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§2
Termin wykonania zamówienia, odbiory
1. Rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy
2. Zakończenie
- Prace pielęgnacyjne w koronach drzew –1 056 szt. (zrębkowanie urobku)
15.02.2018
- Usunięcie drzew – 46 szt. (zrębkowanie urobku) 31.10.2017
- Usunięcie pniaków – 23 szt. (Karczowanie 14 szt. , frezowanie 9 szt.) 31.10.2017
3. Zamawiający zobowiązuje się do

powołania

Inspektora Nadzoru o czym

pisemnie powiadomi Wykonawcę
4. Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi do kontrolowania prac
Wykonawcy są: Grażyna Ulma – Wicedyrektor Muzeum – Zamku w Łańcucie

oraz Wiesław Koza – Kierownik Działu Konserwacji Parku.
5. Wykonawca ustanawia Kierownika robót w osobie: ………..……………………
§3
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia z wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, zgodnie ze „Specyfikacją istotnych warunków zamówienia” oraz
wybraną ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe, które pozostaje niezmienne
do czasu zakończenia realizacji zamówienia i końcowego odbioru robót.
2.

Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty

związane

z

realizacją

w/w

zadania

w

tym

ryzyko

Wykonawcy

z

tytułu

niedoszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a
także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy wynosi:
Netto…… …………………….zł słownie………………………………………..
Brutto ……………………… zł
słownie …………………………………..
w tym podatek VAT ( 8 %) w wysokości …………………………zł
słownie: ………………………………………
4. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym składa się
wynagrodzenie za:
a) Prace pielęgnacyjne w koronach drzew –..................
- Usunięcie drzew – ..............................
- Usunięcie pniaków...............................

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w
ust. 3 niniejszego paragrafu.
6. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 3, nastąpi na podstawie faktury
VAT dostarczonej przez Wykonawcę Zamawiającemu po końcowym odbiorze
przedmiotu umowy.

7. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu
faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy na niej wskazany.
8. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
9. W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca będzie uprawniony do
naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

§4
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) Za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 3 umowy;

2) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia –
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.3 za każdy
dzień zwłoki, licząc od terminu umownego zakończenia . wskazanego w § 2 ust. 3
umowy etapu realizacji zamówienia;

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto/netto określonego w § 2 ust. 3 umowy za każdy
dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile
wartość faktycznie poniesionych szkód przekraczać będzie wysokość kar umownych
przewidzianych w niniejszym paragrafie.
§5
Umowne prawo odstąpienia od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,

b. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30
dni

od

dnia

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej
części umowy.
2. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny
z niniejszą umową, przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie
pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać
uzasadnienie.
§6

1.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej
czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- Zamawiający wymaga aby pracownicy którzy wykonują prace przy pielęgnacji drzew
zatrudnieni byli przez Wykonawcę lub podwykonawcę.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do
wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez
niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu czynności. Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia
spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

2.

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu określone przez niego, spośród wskazanych poniżej, dowody
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w
ust. 7 niniejszego paragrafu czynności w trakcie realizacji umowy:
a) 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;
b) 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
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (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;
c) 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;
d) 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 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
§7

1.

Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu zawarcia umowy (przed zawarciem

umowy) zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10%
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej
umowy określonego w par. 8 ust. 1 umowy (brutto) w formie ....................
2.
Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w następujący sposób:
a) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za
należycie wykonane,
b) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez
Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady –
kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu
rękojmi za wady.
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający zwróci
zabezpieczenie z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
4. Podane wyżej terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy
rozpoczynają swój bieg po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad przy
odbiorze oraz okresie rękojmi.
5. W przypadku przedłużenia okresu wykonywania umowy, Wykonawca jest
zobowiązany do wnoszenia Zamawiającemu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na przedłużony okres, nie później niż 7 dni przed upływem
ważności dotychczasowego zabezpieczenia, pod rygorem prawa odstąpienia od
niniejszej umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
§8

1.

2.

3.

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez uprzedniej
zgody
Zamawiającego podejmować żadnych czynności, w
szczególności zawierać umów – zwłaszcza cesji i poręczenia –
skutkiem, których mogłoby być przejście na osobę trzecią, na
podstawie umowy lub z mocy prawa, wierzytelności przysługującej
Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, albo wstąpienie osoby
trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela.
Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom.
Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej
umowy. Wykonawca zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany
jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 6471
Kodeksu cywilnego.
Wykonawca może przystąpić do realizacji umów na roboty budowlane,
dostawy lub usługi z podwykonawcą, po łącznym spełnieniu niżej
wskazanych warunków:
a) zgłoszenie Zamawiającemu zamiaru powierzenia części robót
budowlanych stanowiących przedmiot umowy, do realizacji
podwykonawcy,

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

b) nie zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu do przedłożonego
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy oraz spełnienia
pozostałych wymogów określonych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizujący
niniejszą umowę zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo,
której przedmiot stanowić mają roboty budowlane, obowiązany jest do
przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, którą zamierza zawrzeć,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający
zawrzeć taką umowę, obowiązany jest dołączyć do projektu umowy,
którą zamierza zawrzeć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
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.
Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w
przypadkach wskazanych w art. 143b ust. 3 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w
terminie określonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, uważa się za
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
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 stanowiące przedmiot
niniejszej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania umowy, zgłasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w przypadkach, o których mowa w art. 143b ust. 3 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do
przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie 14 dni od otrzymania, uważa się za akceptację
umowy przez Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
realizowane w ramach niniejszej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości
mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy oraz umów o

11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako
niepodlegający temu obowiązkowi. Wyłączenie nie dotyczy umów o
podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.
W przypadku, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, jeżeli
termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6
niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w niniejszej
umowie.
Przepisy ust. 4–12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.
Zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżenia
oznacza bezskuteczność wobec Zamawiającego umowy zawartej
pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.
Zgłaszanie przez Zamawiającego pisemnych sprzeciwów lub zastrzeżeń
nie stanowi podstawy do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu
zakończenia całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot
niniejszej umowy lub zakończenia realizacji umowy.
Umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny
być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Realizacja przedmiotu umowy w podwykonawstwie i dalszym
podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub
wymogów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania
podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za własne.
Jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot
umowy w sposób powodujący naruszenie postanowień umowy,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy, aby podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zaprzestał na oznaczony czas albo na stałe
wykonywania części albo całości powierzonych mu robót budowlanych,
dostaw lub usług. W przypadkach, o których mowa powyżej,
Wykonawca obowiązany jest bezzwłocznie rozwiązać albo zmienić
zawartą z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą umowę lub
zapewnić bezzwłoczne rozwiązanie albo zmianę umowy zawartej przez
podwykonawcę z dalszym podwykonawcą. Na żądanie Zamawiającego
umowy takie zostaną rozwiązane.
Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie, nie później niż
w terminie 7 dni od dnia zaistnienia sporu lub wszczęcia postępowania
sądowego, Zamawiającego o wszelkich sporach z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami i postępowaniach sądowych z udziałem
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczących się
w związku z realizacją niniejszej umowy.
W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca składając
fakturę, przedstawi jednocześnie dokument podpisany również przez

podwykonawców i dalszych podwykonawców, w którym wskaże
stosowny podział należności pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcami
lub dalszymi podwykonawcami na podstawie protokołów stanowiących
podstawę do wystawienia faktur częściowych potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawcę i podwykonawcę lub dalszych
podwykonawców.
21 W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez
podwykonawców lub dalszych podwykonawców Zamawiający dokona
wypłaty całego wynagrodzenia umownego na rzecz Wykonawcy, jeżeli
Wykonawca przedstawi:
- oryginały oświadczeń każdego z podwykonawców oraz dalszych
podwykonawców o uregulowaniu wszystkich ich należności, z podaniem
kwot i tytułów uregulowanych należności, przy czym każde z tych
oświadczeń powinno być wystawione na dzień przypadający nie
wcześniej aniżeli na siódmy dzień po dniu podpisaniu przez Strony
protokołu odbioru końcowego, w związku z wykonaniem których
oświadczenia te są składane;
- potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę lub
podwykonawcę
każdemu z
podwykonawców oraz dalszych
podwykonawców potwierdzone przez bank prowadzący obsługę
rachunku bankowego Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli dotyczy
dalszego podwykonawcy wraz z kopiami faktur na podstawie których
dokonano zapłaty.
22 W przypadku nie dołączenia do faktury VAT przez Wykonawcę
dokumentów, o których mowa w ust. 21 powyżej, Zamawiający może
zatrzymać odpowiednią kwotę odpowiadającej kwocie należnej
poszczególnym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom i
przekazać ją na rzecz tych podwykonawców lub dalszych
podwykonawców do momentu złożenia wymaganych dokumentów.
23 W przypadku zgłoszenia do Zamawiającego przez podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę, którzy zawarli zaakceptowaną przez
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
wymagalnych roszczeń o zapłatę z tytułu wykonanych robót
budowlanych, dostaw lub usług, wskazując na uchylania się od
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Zamawiający wzywa Wykonawcę
aby w terminie 7 dni zajął stanowisko w sprawie roszczeń
podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz dowodów na
poparcie swojego stanowiska.
24 W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o dokonaniu
bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Zamawiający dokonuje płatności w terminie 30 dni od
dnia zgłoszenia roszczenia przez podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę do Zamawiającego.

25 Zamawiający o dokonaniu płatności o której mowa w ust. 24, powyżej,
informuje zobowiązanego do zapłaty Wykonawcę oraz potrąca kwotę
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy, wygasa do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
26 Zapłata wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych
podwykonawców obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez
odsetek.
27 W przypadku gdy czynność wskazana w ust. 24, powyżej (zapłata
należności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy)
zostanie powtórzona przez Zamawiającego lub dokonane płatności na
rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców przekraczają
kwotę stanowiącą 5% wartości niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo
do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
oraz żądać kary umownej określonej w § 11 niniejszej umowy.
28 Wykonawca w powyższym zakresie upoważnia na podstawie umowy
Zamawiającego do płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych
podwykonawców, przy zachowaniu warunków określonych w umowie.
29 Postanowienia dotyczące podwykonawców stosuje się odpowiednio do
dalszych podwykonawców.
§9
Zmiana umowy
1.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu
sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

Zmiany warunków umowy mogą być dokonane w szczególności w przypadku:
1) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze
nadzwyczajnym występujące po zawarciu niniejszej Umowy, za które
Wykonawca i Zamawiający odpowiedzialności nie ponoszą i których Strony
nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania, których zaistnienie
lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej Umowy we wskazanym w niej
terminie. Do działań siły wyższej Strony zaliczają w szczególności: wojnę,
działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy,
epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy. Strona
powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego
pisemnego powiadomienia o powyższym drugiej Strony, a następnie do
udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji

niniejszej Umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca
zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w
wyniku ww. nieprzewidzianych zdarzeń;
2) zdarzeń losowych;
3) wystąpienia odbiegających od normy ekstremalnych - ze względu na porę roku warunków pogodowych obiektywnie uniemożliwiających wykonanie prac
zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.
§10
Postanowienia końcowe
1.

Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane
przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa
polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 29.01.2004r.

- Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późniejszymi zmianami), ustawy z
dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z
późniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
3.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

4.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

Formularz ofertowy

Zamawiający

Wykonawca

