Umowa na kompleksowe wykonanie prac budowlano – montażowych:
„Budowa sieci gazowej śr/c na terenie miasta Krośniewice – Etap III”

Zawarta w dniu …………………………. r. w Wysogotowie, pomiędzy:
DUON Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie, ul. Serdeczna 8, 62-081 Przeźmierowo,
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000734483,
REGON: 639803477, NIP: 7792130301,
reprezentowaną przez:
…………………………………………… – ……………………………………………
…………………………………………… – ……………………………………………
zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym” lub „DUON”,
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
…………………………………………… – ……………………………………………
…………………………………………… – ……………………………………………
zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”
łącznie zwane w dalszej części Umowy „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”, o następującej treści:
§1
1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, prace budowlano-montażowe
związane z kompleksową realizacją zadania: „Budowa sieci gazowej śr/c na terenie miasta
Krośniewice – etap III” w zakresie:
a. gazociąg G-1 Dz180 od węzła W1 do węzła W2 o długości 1,0 m,
b. gazociąg G-1 Dz125 od węzła W2 do węzła W4 o długości 246,5 m,
c. gazociąg G-1.3 Dz110 od węzła W4 do węzła W4.1 o długości 525,0 m,
d. gazociąg G-1.3 Dz90 od węzła W4.1 do punktu Pz118 o długości 126,0 m.
§2

1.

Strony zgodnie ustalają, że do obowiązków Wykonawcy w zakresie udzielonego mu zlecenia,
o którym mowa w §1 ust.1 powyżej, należy w szczególności:
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a. Powiadomienie o terminie rozpoczęcia robót wszystkich zainteresowanych stron, w tym:
właścicieli gruntów, na których prace mają być wykonane oraz wskazanych w uzgodnieniach
ZUDP, na 7 dni przed rozpoczęciem robót.
b. Skutecznego zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia robót.
c. Ustanowienie kierownika robót posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
wpis o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
d. Odbioru Dziennika Budowy, jeżeli jest on wymagany obowiązującymi przepisami prawa.
e. Opracowanie Planu BIOZ, jeśli jest wymagany obowiązującymi przepisami prawa.
f. Wykonania projektu organizacji ruchu drogowego, jeżeli jest on wymagany obowiązującymi
przepisami prawa.
g. Zabezpieczenie obiektu na czas realizacji robót budowlano-montażowych, dokonanie w tym
zakresie niezbędnych uzgodnień z użytkownikiem/właścicielem obiektu.
h. Zajęcie i zabezpieczenie terenu budowy w tym pasa drogowego zgodnie z istniejącymi
przepisami prawa.
i. Pokrycie kosztów zajęcia terenu (drogi publiczne i tereny prywatne) na czas budowy.
j. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.
k. Zebranie oświadczeń na okoliczność wejścia w teren i na okoliczność doprowadzenia terenu
do stanu pierwotnego podpisanych przez właścicieli działek, przez które przebiega inwestycja.
l. Terminowa Realizacja zadania zgodnie z projektem budowlanym wraz ze wszystkimi
załączonymi decyzjami, opiniami.
m. Wykonanie włączenia do istniejącej sieci gazowej w tym wykonanie prac gazoniebezpiecznych
po uzgodnieniu ich realizacji w Departamencie Eksploatacji DUON
n. Czyszczenie wnętrza gazociągu i przyłączy.
o. Wykonania próby szczelności i/lub wytrzymałości sieci gazowej i przyłączy.
p. Wykonanie prac geodezyjnych, wytyczenie oraz inwentaryzacja geodezyjna.
q. Zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru technicznego i końcowego.
r. Przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej – najpóźniej w dniu odbioru
końcowego.
s. Przekazywania Zamawiającemu informacji o zagrożeniach i utrudnieniach mających wpływ
na terminową realizację zadania niezwłocznie po stwierdzeniu możliwości ich wystąpienia.
t. Dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, choćby czynności te nie były wprost określone w dokumentacji projektowej.
2.
3.

4.

5.

6.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy
Dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę.
Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, odpowiednie zaplecze techniczne i osobowe,
uprawnienia wymagane przepisami prawa dla prawidłowego wykonania niniejszej Umowy,
a także zapewnia, że prowadzone przez niego prace budowlano - montażowe prowadzone będą z
zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, a także obowiązującymi normami
i przepisami prawa, w tym zwłaszcza z wymaganiami BHP, ochrony środowiska, prawa
budowlanego.
Wykonawca oświadcza, że zapewni właściwą realizację przedmiotu Inwestycji, dobrą jakość
materiałów użytych do wykonania Inwestycji, właściwą jakość wykonania, jak również prawidłowe
funkcjonowanie
dostarczonych
urządzeń,
zastosuje
nowe
wyroby,
zgodnie
z wymaganiami przedmiotowej umowy.
Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do działania w jego imieniu i na jego rzecz
w sprawach niezbędnych dla prawidłowego wykonania zadania. Pełnomocnictwo udzielone
zostanie w odrębnym dokumencie.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi. Ewentualne podzlecenie części
robót
(specjalistycznych)
podwykonawcom
wymaga
uprzedniego
przedstawienia
Zamawiającemu listy podwykonawców w formie pisemnej ze wskazaniem rodzaju robót.
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W przypadku roszczeń podwykonawców o zapłatę za realizacje prac w ramach Przedmiotu
Umowy, kierowanych do Zamawiającego na podstawie art. 647 KC, Zamawiający uprawniony
będzie do dokonywania bezpośrednich płatności na rzecz podwykonawców ze skutkiem wobec
Wykonawcy potrącenia tych płatności z wynagrodzenia Wykonawcy.
§3
1.

2.
3.

Wynagrodzenie za terminowo i należycie wykonane prace stanowiące przedmiot niniejszej
umowy ustala się ryczałtowo na kwotę netto:
……………………. zł (słownie:
……………………………………… złotych). Kwota zostanie powiększona o należny podatek VAT w
wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
Wynagrodzenie w kwocie ustalonej zgodnie z ust. 1 powyżej wyczerpuje w całości wszelkie
roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy.
Strony rozumieją oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, w ten sposób,
że Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 powyżej nie będzie ulegało zmianie, co w szczególności
oznacza, że Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy jakichkolwiek
innych kwot, a także nie jest zobowiązany do zwrotu żadnych dodatkowych wydatków lub
pokrycia kosztów poniesionych przez Wykonawcę.
§4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wynagrodzenie wskazane w §3 ust. 1 płatne będzie jednorazowo po dokonaniu odbioru
końcowego lub fakturami częściowymi w przypadku dokonywania odbiorów częściowych do 80%
wartości umowy, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, z uwzględnieniem zaawansowania
procentowego robót na podstawie załączonego protokołu obmiaru wykonanych robót,
potwierdzonego przez Strony. Faktura końcowa wystawiona będzie po dokonaniu odbioru
końcowego.
Należność Wykonawcy będzie płatna przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 30
dni, licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca może
wystawić fakturę po protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu umowy
na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru. Za datę dokonania zapłaty uznaje
się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
W przypadku uzgodnienia odbiorów częściowych prac, Wykonawca obowiązany jest zgłosić
Zamawiającemu zakończenie danego etapu i gotowość do odbioru na 7 dni przed planowanym
odbiorem.
Zamawiający może odmówić dokonania odbioru robót w przypadku, gdy w toku czynności
odbiorowych okaże się, że dany etap prac nie został ukończony lub stwierdzone wady są na tyle
istotne, że nie jest możliwe dalsze kontynuowanie robót w tym stanie rzeczy, a zgłoszenie jest
przedwczesne. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest ukończyć dany etap robót
zgodnie z wytycznymi Zamawiającego wskazanymi w toku czynności odbiorowych i ponownie
wezwać do odbioru Zamawiającego. Procedura ma zastosowanie po każdym zgłoszeniu
gotowości do odbioru przez Wykonawcę.
W przypadku stwierdzenia podczas dokonywania odbioru częściowego wad, Strony spiszą
stwierdzone wady w protokole odbioru częściowego oraz ustalą termin usunięcia wad.
Nieterminowe usunięcie wad bądź ich nieusunięcie determinuje możliwość uznania przez
Zamawiającego, że dany etap nie został ukończony, a tym samym zastosowanie znajdzie
procedura z ust. 4 powyżej.
Podpisanie protokołu odbioru końcowego nastąpi po należytym wykonaniu wszystkich prac
objętych Umową. Zastosowanie ma także ust.4 powyżej.
§5
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1.
2.

3.

4.

5.

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej
umowy.
Termin wykonania Przedmiotu Umowy ustala się na ………………… r.
a. Przez wykonanie Przedmiotu Umowy należy rozumieć podpisanie przez Strony
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, poprzedzonego wykonaniem wszelkich prac
budowlanych, przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej i zawiadomieniem przez
Wykonawcę właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy Przedmiotu
Zamówienia, bez wniesienia przez ten organ sprzeciwu w drodze decyzji.
Terminy realizacji mogą ulec zmianie w przypadku:
a. Wystąpienia siły wyższej.
b. Spowolnienia lub zatrzymania robót w związku z natrafieniem na niezinwentaryzowane
przeszkody znajdujące się w gruncie.
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o każdej
okoliczności, która może wpłynąć na zmianę terminu zakończenia prac, jak również zobowiązany
jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałym opóźnieniu.
Zmiana terminu zakończenia prac wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego i zawarcia
stosownego aneksu do umowy.
§6

1.

Ze strony Wykonawcy funkcję kierownika budowy do spraw związanych z realizacją niniejszej
umowy pełnić będzie Pan …………………………., posiadający uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr
……………………. wydane przez ……………………………………………………… .
§7

1.

2.

3.

4.

Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane
prace budowlano – montażowe na okres 36 miesięcy od daty protokołu odbioru końcowego
i przekazania dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu.
Na Wykonawcy ciąży obowiązek naprawienia wszystkich wyrządzonych przez siebie szkód, jak
również pokrycia roszczeń osób trzecich związanych ze szkodami powstałymi przy realizacji
Umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia właścicieli
lub użytkowników wieczystych gruntów, na których sieci gazowe wykonane zostaną
w rozbieżności pomiędzy uzgodnieniami z właścicielami lub użytkownikami wieczystymi,
a ostatecznym umiejscowieniem gazociągu w gruncie, a także roszczenia osób trzecich.
Wykonawca obowiązany jest w okresie gwarancji / rękojmi w przypadku wystąpienia
jakichkolwiek wad w przedmiocie Umowy do przystąpienia do usunięcia wad niezwłocznie
po wezwaniu przez Zamawiającego.
W przypadku nieprzystąpienia do usunięcia stwierdzonych wad Zamawiający ponownie wezwie
Wykonawcę do usunięcia wad pod rygorem skorzystania z uprawnienia do zlecenia wykonania
prac naprawczych podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku
Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kosztów
wykonania zastępczego bez obowiązku składania odrębnego oświadczenia w tym przedmiocie, na
co Wykonawca wyraża zgodę.
§8

1.

Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do naliczenia względem
Wykonawcy kary umownej w przypadku:
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2.

3.

4.

5.

a. Opóźnienia Wykonawcy w terminowym wykonaniu zadania – 0,3% Wynagrodzenia netto,
o którym mowa w §3 Umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 40%
Wynagrodzenia netto – niniejsza sankcja ma charakter kary gwarancyjnej.
b. Opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub przy
odbiorze częściowym w przypadku odbiorów częściowych lub w okresie gwarancji – 0,3 %
Wynagrodzenia netto, o którym mowa w §3 Umowy za każdy dzień opóźnienia, liczonego
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 40% wynagrodzenia umownego
netto– niniejsza sankcja ma charakter kary gwarancyjnej.
c. Odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i to
zarówno przed rozpoczęciem prac budowlano - montażowych, jak i na etapie wykonywania
Zadania, w wysokości 40% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w §3 ust.1 umowy,
Strony wykluczają możliwość skorzystania z uprawnienia do naliczenia kary umownej
w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków spowodowane będzie
siłą wyższą.
Obowiązek zapłaty kary umownej aktualizuje się w terminie 14 dni od daty doręczenia
Wykonawcy pisemnego wezwania do zapłaty kary umownej. Doręczenie na adres wskazany
w komparycji niniejszej Umowy uważa się za skuteczne, także w przypadku niepodjęcia przesyłki
w terminie.
W przypadku gdyby naruszenia Umowy doprowadziły do powstania szkody, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do wysokości przewyższającej wysokość
naliczonych kar umownych.
W przypadku zaistnienia kilku podstaw do naliczenia kary umownej, Zamawiający może naliczyć
karę umowną z tytułu każdego naruszenia Umowy oddzielnie. Odstąpienie od Umowy przez
Zamawiającego nie wyklucza uprawnienia do naliczenia kary umownej z tego tytułu, a także
z tytułu przyczyny odstąpienia.
§9

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji pozyskanych
bezpośrednio lub pośrednio w trakcie oraz przy okazji wykonywania niniejszej Umowy,
w szczególności informacji, danych technicznych, technologicznych, handlowych
i organizacyjnych z nią związanych, o których powezmą wiadomość (dalej „Informacje Poufne”).
Strony zobowiązują się do przedsięwzięcia wszelkich czynności, mających na celu zachowanie
w Poufności Informacji Poufnych. Powyższe dotyczy także pracowników Stron, podmiotów
i osób współpracujących przy wykonywaniu Zadania.
Strony postanawiają, że żadna ze Stron nie może bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony
przekazywać lub w inny sposób ujawniać osobom trzecim jakichkolwiek dokumentów lub
informacji związanych z niniejszą Umową, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego
wykonania niniejszej Umowy.
Strony oświadczają, że zakaz wynikający z ust.1 powyżej, nie dotyczy:
a. Informacji powszechnie znanych.
b. Informacji, co do których druga Strona wyraziła zgodę na ich upublicznienie.
c. Informacji, które podlegają ujawnieniu z mocy obowiązujących przepisów prawa, ujawnionych
na żądanie odpowiednich uprawnionych do tego organów kontroli, sądów, organów
administracji publicznej w ramach przysługujących im kompetencji.
W przypadku naruszenia obowiązku zachowania poufności przez jedną ze Stron, drugiej Stronie
przysługuje jej uprawnienie do naliczenia kary umownej w wysokości 1000,00 PLN za każde
naruszenie. Nie wyklucza to
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych,
przewyższającego wysokość naliczonej kary umownej.
W przypadku gdy w stosunku do którejkolwiek ze Stron skierowana zostanie jakakolwiek decyzja
administracyjna lub postanowienie sądu, albo innego organu, wzywające do ujawnienia Informacji
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Poufnych, stawienia się w sądzie lub przed innym organem w celu złożenia zeznań lub wyjaśnień
w sprawach dotyczących Informacji Poufnych, Strona ta niezwłocznie powiadomi o tym fakcie
drugą Stronę. W takim przypadku, Strona otrzymująca wezwanie będzie uprawniona do
zastosowania się do treści wezwania lub decyzji, przy czym jedynie w stopniu wymaganym przez
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
§10
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących
Zamawiającego, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę, o których
Wykonawca dowie się w związku lub przy okazji świadczenia przez niego usług.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1
powyżej dot. Zamawiającego lub jego klientów bądź kontrahentów, tj. w szczególności wszelkich
informacji o charakterze osobowym, technicznym, technologicznym, prawnym, handlowym lub
organizacyjnym, jak również informacji odnoszących się do jej strategii, personelu, spraw
finansowych lub przyszłych planów, perspektyw, lub innych informacji posiadających wartość
gospodarczą stanowiącą tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przede wszystkim Ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz przepisami o ochronie danych osobowych w tym
szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Zobowiązanie Wykonawcy do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących
Zamawiającego, nie dotyczy informacji:
a. są lub będą jawne lub publicznie znane, lub
b. były znane stronie odbierającej przed ich udostępnieniem przez stronę ujawniającą,
na co istnieje pisemne potwierdzenie, lub
c. zostały przekazane Zamawiającemu przez osoby trzecie, lub
d. Zamawiający przekazał je Wykonawcy z możliwością dalszego ujawnienia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Wykonawcy, czy dane informacja może zostać
udostępniona, zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym i uzyskać
pisemne oświadczenie,
O każdorazowym udostępnieniu informacji Wykonawcy podmiotowi trzeciemu, Wykonawca
powiadomi Zamawiającego,
W sytuacji powierzenia przez Zamawiającego Wykonawcy, danych osobowych osób fizycznych,
przetwarzanych w związku z realizacją przez Wykonawcę zlecenia, Strony zobowiązują się do
podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
Wykonawca oświadcza, iż zna przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), jak również przepisy Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
§11

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy, pracowników/współpracowników
Wykonawcy i innych osób powiązanych z Wykonawcą, przetwarzanych w związku z realizacją
przedmiotu umowy jest DUON Dystrybucja sp. z o.o.
2. Dane osobowe, przetwarzane są w związku z realizacją przedmiotu umowy na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b) (RODO), spełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c)
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8.

(RODO) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. f) (RODO).
Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją niniejszej umowy mogą zostać udostępnione
podmiotom powiązanym (Grupa Kapitałowa), podmiotom współpracującym na rzecz i w imieniu
Administratora oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.
Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców z Państwa spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG).
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5-ciu lat od zakończenia realizacji przedmiotu
umowy.
Osoba fizyczna, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizowania,
poprawiania, prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do zapomnienia oraz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych
do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Osoba fizyczna, której dane dotyczą ma prawo do skontaktowania się z wyznaczonym
Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iodo@gge.com.pl
§12

1.

Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty
powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia, w przypadku naruszenia przez
Wykonawcę postanowień umownych. w tym w szczególności lecz nie wyłącznie:
a. Nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy.
b. Nieterminowego wykonywania przedmiotu Umowy.
c. Gdy Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą wbrew postanowieniom umownym.
d. Gdy Wykonawca nie usuwa stwierdzonych w toku czynności odbiorowych wad w ustalonym
przez Strony terminie.
e. Gdy Wykonawca odmówił usunięcia lub nie usunął w terminie, wady zgłoszonej przez
Zamawiającego w ramach uprawnień z gwarancji jakości lub rękojmi.
2. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia winno być złożone na piśmie pod rygorem nieważności.
§13
1.

2.

3.

Wykonawca obowiązany jest do ubezpieczenia sie od odpowiedzialności cywilnej OC.
Wykonawca winien posiadać polisę OC ogólną w stosunku do osób trzecich i ich mienia z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 200 000,00 PLN albo polisę OC na realizację
niniejszego Przedmiotu Umowy w ww. zakresie, na kwotę 100 000,00 PLN.
Polisa winna obowiązywać do dnia przypadającego na 30 dni po odbiorze końcowym robót.
Wykonawca winien przedstawiać Zamawiającemu dokument odnawiania polisy. Aktualna polisa
Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. W przypadku nieposiadania polisy,
Wykonawca przedłoży jej kopię w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy.
Jeśli Wykonawca nie zawrze ubezpieczenia OC lub nie będzie kontynuował takiego ubezpieczenia,
Zamawiający
może
zawrzeć
takie
ubezpieczenie
na
koszt
Wykonawcy
lub odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 90 dni od daty upływu terminu
na dokonanie ubezpieczenia lub jego przedłużenia. Zamawiający może potrącić wydatki związane
z zawarciem lub przedłużeniem ubezpieczenia OC z należnym wynagrodzeniem Wykonawcy.
§14
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3.

4.
5.

6.
7.
8.

Zamawiający ustanawia niniejszym do pełnienia funkcji koordynatora do spraw związanych
z wykonaniem niniejszej Umowy …………………………………. [tel. ……………………., adres e-mail:
……………………………………….]
Wykonawca ustanawia niniejszym do pełnienia funkcji koordynatora do spraw związanych
z wykonaniem niniejszej Umowy …………………………………. [tel. ……………………., adres e-mail:
……………………………………….]
W sprawach nieuregulowanych Niniejszą Umową zastosowanie mają w szczególności przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego, jak również inne właściwe przepisy prawa
polskiego.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej aneksu pod
rygorem nieważności.
Dokonanie przez Wykonawcę cesji praw i obowiązków wynikających z postanowień niniejszej
Umowy na osobę trzecią, wymaga dla swej ważności uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy
dla strony powodowej.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
Wszystkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

Data i podpis Zamawiającego

Data i podpis Wykonawcy

………………….……………………………

………………………………………………

Załączniki :
Załącznik nr 1 – Kopia polisy OC zawartej przez Wykonawcę.
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