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    U M O W A 

LGD-DW-SZLAK-STANICE.1.2014 

 

zawarta w dniu 2014………..  w Połańcu pomiędzy:   LOKALNĄ GRUPĄ DZIAŁANIA 

– DORZECZE WISŁY  

zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentują:  

ANETA MATUSIEWICZ – PREZES ZARZĄDU LGD 

MARIUSZ RATUSZNIK – WICEPREZES ZARZĄDU LGD 

z jednej strony, a:   

……...................................................................................................................................  

z siedzibą 

..........................................................................NIP...................................REGON............ 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej     

lub 

.......................... z siedzibą: ......................................... 

Wpisanym przez Sąd Rejonowy w ............................. do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

nr KRS .....................     którego reprezentują: …………..  , NIP ……………………….., 

wysokość kapitału zakładowego …………………………………                                                                                                                                                    

 

zwanym dalej Wykonawcą wybranym na podstawie złożonej oferty, z drugiej strony, 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania (nazwa przedmiotu 

zamówienia z uwzględnieniem nazw i kodów CPV -Wspólnego Słownika Zamówień i 

podaniem lokalizacji) : 

1) udrożnienie koryta rzeki Czarnej poprzez ścięcie drzew piłą mechaniczną od 

średnicy 26-75 cm – 51 szt. Przygotowanie terenu pod budowę – udrożnienie 

koryta (kod CPV 45100000-8), 

2) oznakowanie stanic przy drogach krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnych 

wg norm przepisów obowiązujących na poszczególnych kategoriach dróg. 

Oznakowanie stanic przy drogach (kod CPV 45 20 00 00-1 Budowa obiektów 

inżynierii wodnej), 
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3) Budowa i wyposażenie stanic – 6 szt., polegająca na: wykonaniu koryta parkingów 

i chodników, wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego – 3 303,2 m
2
, montaż 

ławek z bali dębowych – 10 szt., montaż stołów z bali dębowych – 5 szt., montaż 

wiat grilowych z grillem i okapem – 2 szt., montaż koszy 5 szt., montaż parkanu z 

bali drewnianych – 30 mb). Budowa i wyposażenie stanic POWRT (kod CPV 45 

20 00 00-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej). Elementy drewniane 

zaimpregnowane, zabezpieczone preparatem do ochrony przed pleśnią i insektami 

np. Born, Drewnochron, Fobos, Protector lub inne. 

4) Obsługa geodezyjna przez uprawnionego geodetę zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym m.in. wytyczenie przedmiotu zamówienia w terenie przed 

przystąpieniem do robót, inwentaryzację powykonawcza i inne niezbędne. 

5) Umieszczenie w pasie rzeki Czarnej 20 znaków informacyjnych i ostrzegawczych 

oraz 5 tablic informacyjnych zakupionych przez LGD na stanicach na szlaku 

kajakowym, 

  

2. Lokalizacja: Rytwiany, Rudniki gmina Połaniec, ul. Kościelna gmina Połaniec, ul. 

Partyzantów gmina Połaniec, ul. Mielecka gmina Połaniec, Winnica gmina Połaniec 

 

„Szlak wodny na rzece Czarnej na odcinku gmina Rytwiany – gmina 

Połaniec nową atrakcją turystyczną regionu” w ramach środka 4.1 

Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji 

operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej 
 

3. Zamówienie należy wykonać zgodnie z: 

 Zestawieniem robót, zakresem rzeczowym 

 Projektami Budowlanymi:  

 zgłoszenia budowy ul. Niwy – gmina Rytwiany działka ewidencyjna nr 1587: 

a) remont istniejącego placu betonowego z przeznaczeniem na 2 miejsca 

postojowe, 

b) obiekty małej architektury tj.: kosz, 2 ławki, stół, znak informacyjny, 

wolno stojąca altana, 

 zgłoszenia budowy Rudniki – gmina Połaniec działka ewidencyjna nr 392: 

a)   dwa miejsca postojowe dla samochodów osobowych, 

b)   obiekty małej architektury tj. stół, ławki drewniane, kosz na śmieci, tablica  

       informacyjna, płotek drewniany, 

 zgłoszenia budowy ul. Kościelna – gmina Połaniec działka ewiden. nr 4684: 

a)    dwa miejsca postojowe dla samochodów osobowych i remont istniejącej  

       drogi, 

b)    obiekty małej architektury tj, stół, ławki drewniane, kosz na śmieci, znak  

       informacyjny 

 zgłoszenia budowy ul. Partyzantów – gmina Połaniec działka ewidencyjna  

nr 5559,5557/1 i 5557/2 

a) dwa miejsca postojowe dla samochodów osobowych i remont drogi, 
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b) obiekty małej architektury tj. stół, ławki drewniane, kosz na śmieci, tablica 

informacyjna, 

 zgłoszenia budowy ul. Mielecka – gmina Połaniec działka ewidencyjna  

nr 718/1 i 719/1 

a) dwa miejsca postojowe dla samochodów osobowych i remont drogi, 

b) obiekty małej architektury tj: kosz, 2 ławki, stół, znak informacyjny, 

wolno stojąca altana, 

 zgłoszenia budowy Winnica – gmina Połaniec działka ewidencyjna  

nr 171 

a) dwa miejsca postojowe dla samochodów osobowych, 

b) obiekty małej architektury tj. stół, ławki drewniane, kosz na śmieci, tablica 

informacyjna 

stanowiącymi uzupełnienie zakresu rzeczowego robót 

 opisami technicznymi do projektów zagospodarowania, 

 

4. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjna przez uprawnionego geodetę zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym m.in. wytyczenie przedmiotu zamówienia w 

terenie przed przystąpieniem do robót, inwentaryzację powykonawcza i inne 

niezbędne. 

 

5. Wykonawca umieści w pasie rzeki Czarnej 20 znaków informacyjnych  

i ostrzegawczych oraz 5 tablic na stanicach na szlaku kajakowym będących 

własnością LGD Dorzecze Wisły. 

 

§ 2 

Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy i zakończy  

w dniu 30.06.2014 r. 

§ 3 

     Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 3 dni od dnia podpisania 

umowy. 

§ 4 

1. Ze strony Zamawiającego przedstawicielem jest: ……………………. 

2. Obowiązek Inspektora nadzoru budowlanego będzie spełniać: ……………. 

3. Ze strony Wykonawcy przedstawicielem jest:  ...............  

§ 5 

  Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 

1. informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i 

zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich  wykonania, 
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2. informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz 

terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował  o tych 

faktach przedstawiciela Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać 

otwory  niezbędne do zbadania robót a następnie przywrócić roboty do stanu 

pierwotnego, 

3. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku 

 realizacji naprawiania ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

 

§ 6 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za 

przedmiot zamówienia  (brutto łącznie z  ............. %  podatkiem VAT) zł:  

................... 

Słownie zł:  ................. 00/100. 

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o 

którym mowa w § 1, wynikające z dokumentacji. 

 

§ 7 

1. Zamawiający dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy dwoma fakturami częściowymi za 

wykonane całe części zamówienia i fakturę końcową.  

2. Podstawą do wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę jest dokonanie 

odbioru inspektorskiego robót. Odbiór inspektorski robót nastąpi poprzez sporządzenie 

protokołu  inspektorskiego odbioru robót po uprzednim przedstawieniu dokumentów 

rozliczeniowych przez Wykonawcę, z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru 

wykonania zakresu rzeczowego robót – zamówienia przez Wykonawcę. 

3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę jest dokonanie odbioru 

końcowego robót – zamówienia przez Zamawiającego, po uprzednim dokonaniu 

odbioru inspektorskiego robót - zamówienia. 

4. Zapłata za wykonanie całości przedmiotu zamówienia lub części przedmiotu 

zamówienia dokonana będzie w formie przelewu w terminie do 30 dni od dnia 

otrzymania faktury wystawionej zgodnie z ust. 2 lub 3 niniejszego paragrafu.  

 

5. Termin zapłaty może ulec skróceniu, jeżeli będzie to warunkowało uzyskanie przez 

Zamawiającego otrzymania dotacji, kredytów, pożyczek lub innych form 

współfinansowania przedmiotowego zadania. 

 

6. Z każdej należności Wykonawcy, Zamawiający ma prawo potrącić kwotę 

niezapłaconych podatków wraz z odsetkami wg stanu na dzień zapłaty oraz każdego 

innego zobowiązania wobec Zamawiającego ciążącym na Wykonawcy. 

 

7. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT kwota umowy ulegnie  



                     

 

Program operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły    tel./fax (015) 865-02-16 

28-230 Połaniec       e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl  

ul. Ruszczańska 27      www.dorzeczewisly.pl 

 

zmianie o wartość wynikającą z różnicy podatku VAT z zastrzeżeniem, że wysokość 

określonego w § 6 wynagrodzenia ryczałtowego nie ulegnie zwiększeniu. 

 

8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

9. W przypadku nieuregulowania należności w podanym terminie Wykonawca ma prawo 

naliczyć odsetki za spóźnienie w wysokości odsetek ogłaszanych w dzienniku ustaw i 

w/g zasad określonych w kodeksie cywilnym.  

  

§ 8 

1. Odbiór końcowy nastąpi komisyjnie poprzez sporządzenie protokołu  końcowego 

odbioru w obecności przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, po uprzednim 

przedstawieniu dokumentów rozliczeniowych (m.in. protokołu inspektorskiego 

odbioru robót z potwierdzeniem wykonania zakresu rzeczowego robót - zamówienia) i 

skutecznym zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego. Odbiór końcowy nastąpi po 

wykonaniu zamówienia. 

2. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 14 dni po uprzednim spełnieniu warunków w ust. 

1. 

3. Protokół odbioru końcowego musi zawierać wyszczególnienie nowo powstałych, 

dobudowanych, lub modernizowanych środków trwałych.  

 

§ 9 

 Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary 

umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawca kary umownej:  

a) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umowy za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 

0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki,  

c) w wypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę w wysokości 15 % 

wynagrodzenia umownego za  przedmiot umowy, 

d) w wypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 15 % wynagrodzenia 

umownego za  przedmiot umowy, 

2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego kar umownych z tytułu : 

a) zwłoki w odbiorze końcowym robót, stanowiących przedmiot niniejszej 

umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, 

za każdy dzień zwłoki, 
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b) w wypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiada  w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego za  przedmiot 

umowy, 

c) w wypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 15 % wynagrodzenia 

umownego za  przedmiot umowy. 

3. Podstawą naliczania kar umownych jest kwota określona w § 6 umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 10 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego, jeżeli  wykonany 

przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu 

na cel określony  w umowie.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne 

przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności  odbioru oraz za wady 

powstałe po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru.  

 

§ 11 

1. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi wad 

nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:  

a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z 

jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do 

jego wartości użytkowej, estetycznej i technicznej 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem odstąpić od umowy.  

2. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy 

odbiorze wad nadających się do usunięcia  lub stwierdzenia takich wad w okresie 

rękojmi zamawiający może:  

 a)  żądać usunięcia wad , wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, 

 b)  obniżyć wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio  do utraconej  

wartości   użytkowej , estetycznej i technicznej. 
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§ 12 

    1. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela 

 Zamawiającego i Wykonawcy. 

2. Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości 

techniczno - organizacyjne Wykonawcy.  

3. W przypadku braku uczestnictwa Wykonawcy przy sporządzaniu protokołu lub 

odmowy jego podpisania zamawiający sporządzi protokół komisyjny  wówczas 

Zamawiający może usunąć wady w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt.  

4. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

§ 13 

1. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość  

związanych z tym kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do 

efektów uzyskanych w następstwie usunięcia  wad , poczytuje się , że wady nie 

nadają się do usunięcia.  

2. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt  wady  nie 

usunięte  

    w wyznaczonym terminie.  

§ 14  

 Roszczenie kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki,  stają się wymagalne:  

 1/ za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu, 

 2/ za każdy następny rozpoczęty dzień  zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.  

§ 15 

1. Jeżeli Wykonawca nie zakończy prac w terminie określonym w umowie zamawiający 

może potrącić przewidzianą w umowie karę pieniężną z dowolnej należności 

wykonawcy. 

2. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku dokończenia robót ani  z żadnych innych zobowiązań umownych. 

 

§ 16 

Zastrzeżenia stron:  

1. Do zadania Wykonawcy należeć będzie uzyskanie zgody na wycinkę drzew w imieniu 

Zamawiającego. Wywóz drzew na koszt Wykonawcy. 
2. Materiał i urządzenia na koszt i w zakresie własnym Wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązany jest do zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach podanych przez 

Zamawiającego  lub równoważnych. 
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3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za przestrzeganie przepisów BHP 

oraz ewentualne szkody powstałe w wyniku realizacji robót budowlanych prowadzonych 

na podstawie niniejszej umowy. 

4. Wykonawca odpowiada za zachowanie czystości i porządku wokół placu budowy, w  

przypadku nie zachowania tego warunku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami 

oczyszczania. 

5. Wykonawca na własny koszt przygotowuje plac budowy, wywiesza tablicę informacyjną 

o budowie, zabezpiecza go i uporządkuje teren po robotach w tym szczególnie przywraca 

drogi i ciągi piesze do stanu pierwotnego. 

6. W przypadku powstania odpadów niebezpiecznych w toku realizacji niniejszej umowy, 

Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dokona utylizacji odpadów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i przedstawi Zamawiającemu stosowne zaświadczenie. 

7. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zabezpiecza wszelkie media, wykona 

niezbędne badania oraz ponosi wszelkie koszty i uzgodnienia związane z realizacją i 

odbiorem  przedmiotowego zamówienia. 

8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aprobaty techniczne, lub atesty, lub dokumenty 

równoważne na zabudowany materiał, który dostarczył Wykonawca we własnym 

zakresie. 

9. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z warunkami umowy, 

projektem budowlanym, specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 

obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi i normami, Prawem Budowlanym, 

własną wiedzą i doświadczeniem, a także w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć oraz bez wad. 

10. Na kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia (tj. roboty, urządzenia, materiał i 

pozostałe elementy  zamówienia) będącego przedmiotem niniejszego zamówienia 

Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na okres 3 lat od odbioru końcowego na roboty 

objęte niniejszym zamówieniem. 

11. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona badania zagęszczenia 

gruntu. 

12. Wykonawca w ramach zadań zamontuje 20 znaków ostrzegawczych i informacyjnych  w 

pasie rzeki Czarnej oraz 5 tablic informacyjnych na stanicach, które są własnością LGD 

Dorzecze Wisły. 

13. Wykonawca na własny koszt wykona obsługę geodezyjną przez uprawnionego geodetę 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m.in. wytyczenie przedmiotu zamówienia w 

terenie przed przystąpieniem do robót, inwentaryzację powykonawczą i inne niezbędne. 
       Obsługa geodezyjna – wskazanie pasa drogowego (wytyczenie drogi i chodników), 
wytyczenie trasy   –    pełna obsługa geodezyjna na wszystkich zadaniach inwestycji. 

 Wszystkie wyżej wymienione koszty zadań związanych z obsługą geodezyjną należy 
uwzględnić w  narzutach (kosztach pośrednich) w opracowanym kosztorysie ofertowym.   

    

§ 17 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 18 

1. W razie zaistnienia jakiegokolwiek z wymienionych poniżej przypadków Zamawiający,  

w terminie 14 dni od dnia uzyskania wiadomości o ich zaistnieniu, ma prawo 

rozwiązać umowę z Wykonawcą. 

2. Powyższe  dotyczy sytuacji gdy: 

a) w stosunku do Wykonawcy zostanie wydana decyzja o ustanowieniu syndyka masy 

upadłości, lub jeżeli Wykonawca zawrze porozumienie ze swoimi wierzycielami, albo 

dokona przeniesienia uprawnień na rzecz swoich wierzycieli, albo zostanie 

postawiony w stan likwidacji albo jeżeli zarządca przymusowy, zarządca masy 

upadłości, syndyk masy upadłości, likwidator czy podobna osoba zostanie 

ustanowiona dla jakiejkolwiek istotnej części jego majątku zgodnie z jakimikolwiek 

przepisami dotyczącymi jego zadłużenia lub rozwiązania, zarządu przymusowego czy 

likwidacji przedsiębiorstw,  

b) Wykonawca dokona przeniesienia Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego czy też 

jego towary zostaną zajęte w toku egzekucji,  

c) Wykonawca, w ciągu 14 dni od zawarcia umowy, nie rozpoczął robót bez 

uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie, 

d) Wykonawca wstrzymał postęp Robót na więcej niż 14 dni od otrzymania od 

Zamawiającego pisemnego wezwania do kontynuacji robót,   

e) Wykonawca nie przestrzegał wskazówek Zamawiającego dotyczących usunięcia 

niezadowalających robót lub materiałów,  

f) Wykonawca pomimo uprzednich ostrzeżeń kierowanych przez Zamawiającego na 

piśmie, nie kontynuuje robót z najwyższą starannością lub uporczywie narusza 

jakiekolwiek swoje obowiązki wynikające z umowy,  

g) Wykonawca podzlecił bez zgody Zamawiającego całość lub część robót,  

h) Wykonawca dopuścił się jakiegokolwiek innego rażącego naruszenia postanowień 

Umowy,  

3. Rozwiązanie Umowy stosownie do postanowień niniejszego paragrafu nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku uiszczenia Zamawiającemu odpowiednich kar umownych 

oraz odszkodowań. 

4. 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 14 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w ciągu 14 dni od daty takiego rozwiązania 

nieodpłatnie dokona przeniesienia na Zamawiającego uprawnień wynikających z 

wszelkich umów dostawy materiałów czy towarów i/lub z umów o wykonanie 

jakichkolwiek robót do celów umowy. 

6. Jeżeli Wykonawca nie dopełnia zobowiązań wynikających z umowy jedynie w stosunku 

do części robót, Zamawiający może odstąpić tylko od odpowiedniej części umowy. 
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7. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia 

bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru. 

8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i winno nastąpić w terminie tygodnia od dnia zaistnienia 

przyczyny. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) W terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 

w toku według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

4) Wykonawca niezwłocznie a najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia 

od umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego 

dostarczone lub wniesione, 

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 

nie odpowiada, obowiązany jest do: 

a)  dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za 

roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 

§ 19 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w 

sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do 

wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do 

Zamawiającego 

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszenia przez 

Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie 

nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 

Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

5. Właściwy do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 20 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia z tytułu szkód, które, mogą zaistnieć w związku z określonymi 

zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót 

objętych umową 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 



                     

 

Program operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły    tel./fax (015) 865-02-16 

28-230 Połaniec       e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl  

ul. Ruszczańska 27      www.dorzeczewisly.pl 

 1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z  wykonawstwem robót, 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. Wykonawca, przed terminem przekazania terenu budowy, przedłoży do wglądu 

Zamawiającego umowy ubezpieczenia, których mowa w ust. 1. 

4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o 

których mowa w ust. 3. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z 

przyczyn zależnych o Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia  umowy. 

   § 21 

Integralną  część umowy stanowią  załączniki:  

1. Zakres rzeczowy robót - zmówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy  

2. Umowy z Podwykonawcami ze wskazaniem tej części zakresu  rzeczowego robót, 

którą Wykonawca będzie realizował przy pomocy Podwykonawców(jeżeli występują).  

 

§ 22 

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową  mają  zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 23 

Sprawy sporne wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 24 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden  

otrzymuje Wykonawca, a dwa zostają u Zamawiającego.  

 

Zamawiający:                                                                                          Wykonawca:                                                                                                     

 

   

 


