ZP.2141-9/2017								           Załącznik 10
PROJEKT UMOWY
zawarta w Tucholi w dniu …………………. pomiędzy:
Technikum Leśne , ul Nowodworskiego 9-13 , 89 – 500 Tuchola
reprezentowany przez:
Panią Dyrektor Anielę Czyżyk 
zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM
a
…………………………………………………………………………………………………
[NIP ………………………, REGON …………………………., KRS …………………….]
reprezentowaną przez ………………….……………..
zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ


§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia pn.: przebudowa internatu Technikum Leśnego w Tucholi w celu poprawy ochrony przeciwpożarowej.
2. Wykonawca zobowiązuje się do oddania w/w zadania wykonanego zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej.
3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy i sposób wykonania robót określają dokumenty, które dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością:
a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi i interpretacje udzielone podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 38 Pzp – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 
b) dokumentacja projektowa  – stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 
c) przedmiar robót – stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej umowy
d) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
§ 2. TERMIN WYKONANIA UMOWY

Termin wykonania robót będących przedmiotem umowy Strony ustalają od 15 lipca 2017r. do 31 sierpnia 2017 r.

§ 3. WARTOŚĆ BRUTTO UMOWY

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjętą ofertą na:
a)  netto: 	……………… zł
VAT 8% ……………… zł
brutto: 	……………… zł
(słownie: ………………………………..……………………………………………..).
2.  Cena powyższa jest ceną ryczałtową i nie podlega dalszej negocjacji.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
§ 4.NADZÓR INWESTORSKI
1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego:
p. ………………………………
2. Osoba wskazana w ust. 1. będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane oraz na podstawie odrębnie zawartych umów.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy.

§ 5. KIEROWNIK BUDOWY ORAZ KIEROWNICY ROBÓT
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie p. …………………………………… oraz kierownika robót:
p. ………………………………
2. Osoby wskazane w ust. 1. będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 
§ 6. ROZLICZENIE
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie:
- faktury końcowej wystawionej po dokonaniu odbioru końcowego bez uwag – w wysokości  wartości umowy brutto wskazanej § 3 ust. 1;
2. Ustala się, że faktura będzie wystawiona na Technikum Leśne w Tucholi.

§ 7. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wykonawca wystawi końcową fakturę VAT nie później niż 7 dni od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót bez uwag. Wykonawca jest upoważniony do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
2. Warunkiem zapłaty za wykonane roboty budowlane, poza uregulowaniami dotyczącymi rozliczeń z podwykonawcami, jest otrzymanie przez Zamawiającego:
oryginału faktury VAT,
3. Ustala się, że zapłata za wykonane prace nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy  w terminie ….. dni od daty dostarczenia wymienionych w ust. 2 dokumentów.

§ 8. WIERZYTELNOŚCI

Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać sprzedaży, cesji, przekazu oraz zastawiania wierzytelności należnych od Zamawiającego bez jego zgody.

§ 9. ODBIÓR ROBÓT

1. Odbiory robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór przed upływem okresu rękojmi, będą następować etapami, sukcesywnie w miarę ich wykonania, z wyjątkiem robót podlegających niezwłocznemu zakryciu, których wykonanie następować będzie niezwłocznie po ich wykonaniu, nie później niż w ciągu 2 dni od daty wpisu do dziennika budowy.
2. Odbiór robót będzie następować komisyjnie z udziałem inspektora nadzoru po stronie Zamawiającego oraz kierownika budowy i kierownika robót po stronie Wykonawcy. Z odbioru tych robót sporządzony zostanie protokół, podpisany przez wszystkich członków komisji. 
3. Wykonawca na 14 dni przed zgłoszeniem gotowości do końcowego odbioru robót dostarczy Zamawiającemu dokumentację odbiorową – jeśli dokumentacja odbiorowa okaże się niekompletna, Zamawiający ma prawo odrzucić wniosek o dokonanie odbioru końcowego i wezwać do złożenia kolejnego wniosku wraz z kompletem dokumentów odbiorowych.

§ 10. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Do obowiązków Zamawiającego należą:
1) przekazanie terenu budowy;
2) przekazanie dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej 
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) odbieranie robót;
5) zapłata Wykonawcy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należą w szczególności:
1) złożenie w terminie 5 dni od zawarcia umowy Zamawiającemu oświadczeń 
i dokumentów w celu zgłoszenia budowy do organu nadzoru budowlanego (jeśli jest wymagane obowiązującymi przepisami) 
2) 	wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;
4) 	przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót;
5) 	wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego,
6)	użycie materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej, zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym normom określonym w projekcie.
7)    utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania;
8) 	urządzenie placu budowy we własnym zakresie i na własny koszt,
9) zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt dozoru mienia 
i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń ppoż. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności materialnej,
10) zabezpieczenie budowy przed kradzieżą i innymi negatywnymi zdarzeniami 
i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu,
11)	ponoszenie  odpowiedzialności za  szkody  powstałe  na  terenie  budowy  pozostające  w związku przyczynowym z  robotami prowadzonymi przez Wykonawcę,
12)  zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu - jeśli wynika to z dokumentacji  — przed ich  zniszczeniem  lub  uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy;
13)  utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów  na koszt własny Wykonawcy,
14)  wykonanie na koszt własny prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii,
15) 	umożliwienie inspektorowi nadzoru przeprowadzania pomiarów i badań kontrolnych;
16) 	realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
17)	informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających;
18)	bezzwłoczne informowanie inspektora nadzoru i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin ich zakończenia,
19)	niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach
20)	odtworzenie na własny koszt uszkodzonych lub zniszczonych elementów wyposażenia lub części obiektów objętych robotami budowlanymi albo instalacji lub sieci infrastruktury technicznej,
21)	usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski 
w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia,
22)	nanoszenie na bieżąco w dokumentacji zmian wprowadzanych, 
w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym,
23)	opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej po wykonaniu robót (jeśli jest wymagane),
24)	przygotowanie po wykonaniu robót na własny koszt wszelkich wymaganych dokumentów, w tym dokumentacji powykonawczej oraz niezbędnych opinii, certyfikatów i uzgodnień w celu złożenia ich do organu nadzoru budowlanego,
25)	przekazanie protokołem zdawczo-odbiorczym Zamawiającemu przedmiotu umowy w dniu ostatecznego odbioru,
  3.  Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości) i okazać je na każde żądanie Zamawiającemu.
4. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko materiały i urządzenia, do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz umożliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora nadzoru.
5. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach.
6. Zamiana materiałów  przewidzianych do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy w stosunku do materiałów przewidzianych  w  dokumentacji technicznej będzie możliwa pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody  Zamawiającego.
7. Zamawiający w kwestii zmiany materiałów jest zobowiązany zająć stanowisko w ciągu 4  dni od dnia otrzymania zapytania Wykonawcy.
8. Wszystkie podstawowe materiały budowlane muszą posiadać aktualne certyfikaty, świadectwa jakości, atesty itp., które należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej.
9. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej.
10.Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty za wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza:
·	instrukcje (w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń,
·	dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń,
·	protokoły z badania materiałów i urządzeń,
·	dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,
·	inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki z naniesionymi zmianami, które zaistniały w trakcie realizacji zadania zaakceptowane przez projektanta. 
12. Wykonawca zaopatrzy obiekt w oznaczenia i instrukcje wymagane obowiązującymi przepisami      (ppoż., sanitarne, bhp).
13.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami w mieniu lub na osobie, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
14.Wykonawca ubezpieczy budowę na okres realizacji przedmiotu zamówienia  od zniszczenia wszelkiej własności prywatnej spowodowanej działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej obejmującej m.in. ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa osób przebywających na placu budowy z upoważnienia albo bez, a także od zniszczeń robót objętych umową, materiałów i sprzętu oraz innego mienia podczas budowy – ryzyk budowlanych; kopię polisy ubezpieczeniowej Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy, nie później jednak niż w dniu przekazania placu budowy.

§ 11. PODWYKOWAWCY

·	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
·	Umowa pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą powinna nie pozostawać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej Umowy 
·	Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może nastąpić wyłącznie po pisemnej akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 
·	Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną oraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed planowanym terminem jej zawarcia.  
·	Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14  dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. 

§ 12. KARY UMOWNE

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy będą kary umowne.
2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 000,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki; 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze po okresie rękojmi – w wysokości  200,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;
3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
3. Przyczynami odstąpienia od umowy, za które odpowiada Wykonawca są w szczególności:
·	stwierdzenie przez Zamawiającego wady fizycznej lub prawnej przedmiotu  umowy, 
·	nie podjęcie robót lub wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przekraczające 30 dni,
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  §3 ust. 1 umowy. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyny wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.
5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści w szczególności do utraconego dofinansowania realizacji projektu ze źródeł zewnętrznych, w tym również za utratę dofinansowania ze źródeł zewnętrznych z winy Wykonawcy, będzie uznane odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w terminie uniemożliwiającym Zamawiającemu zrealizowanie projektu w zakładanym  niniejszą umową terminie.

§ 13. GWARANCJA JAKOŚCI 

·	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane 
i zamontowane urządzenia stałe.
·	Termin gwarancji dla robót budowlanych ustala się na 36 miesięcy natomiast na dostawy urządzeń na warunkach producentów. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy od Wykonawcy.

§ 14. RĘKOJMIA

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad prawnych i fizycznych robót oraz dostarczonych materiałów i urządzeń, w ciągu 36 miesięcy po dokonaniu czynności odbioru końcowego.
2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu.
3. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie i miejscu oględzin Zamawiający informuje Wykonawcę na 3 dni robocze przed terminem oględzin.
4. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie i ekonomicznie uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Usunięcie wad musi być stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie wady we własnym zakresie i obciąży Wykonawcę kosztami ich usunięcia.
6. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.


§ 15. ZMIANY TREŚCI UMOWY

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w niżej wymienionych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu wykonania: 
a) z powodu wystąpienia nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych i związanych z tym kolizji, 
b) z powodu nie przewidzianego braku płynności finansowej u Zamawiającego, 
c) wystąpienia siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych, 
d) z powodu ujawnienia się wad/braków/błędów w dokumentacji projektowej skutkujących niemożliwością dochowania pierwotnego terminu realizacji umowy 
e) z powodu wystąpienia klęsk żywiołowych 
f) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron, związanych z zaistnieniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z ich przewidywaną technologią wykonania, także przeprowadzania prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów, termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony, 
g) z powodu warunków geologicznych, archeologicznych, terenowych, w szczególności:
- niewypałów i niewybuchów; 
- wykopalisk archeologicznych; 
- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp.);
- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.); 
h) w związku z wystąpieniem następstw działania organów administracji, które w szczególności dotyczyć będą: 
- przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej; 
i) w związku z zaistnieniem uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron;
j) w związku z wystąpieniem innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz od Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych, protesty mieszkańców, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu; 
k) w związku z wystąpieniem innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które w szczególności dotyczyć będą: 
- nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego; 
- wstrzymania robót przez Zamawiającego; 
- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 
- przedłużającej się procedury wyboru oferty- powyżej 30 dni; 
z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
2) W zakresie płatności i innych: 
a) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, 
b) zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia, 
c) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 
d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 
3) W zakresie innych zmian:
a) zmiana zakresu robót powierzonego podwykonawcom oraz podwykonawców,
b) jeżeli z przyczyn losowych lub organizacyjnych zajdzie konieczność przedstawienia przez Wykonawcę jako osób wykonujących zadania wskazane w umowie, innych osób niż wskazane przez niego w ofercie przetargowej lub umowie, dopuszcza się zmianę pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały stosowne kwalifikacje i będą spełniały kryteria, w tym warunki doświadczenia zawodowego wymagane w SIWZ.
4. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę; w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.
5. W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem. Zmiany te muszą być korzystne lub neutralne dla Zamawiającego.
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 


§ 16. ODSTĄPIENIE LUB ROZWIĄZANIE UMOWY
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Wykonawca nie rozpoczął robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie ustalonym podczas przekazania terenu budowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie 8 dni od daty przekazania placu budowy;
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni;
3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową i kierowania robotami inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy;
4) 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 powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, STWIOR, wskazaniami Zamawiającego lub umową;
6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części;
7) w przypadku nie zgłoszenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do jego zgłoszenia.

§ 17. INNE POSTANOWIENIA

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 
2. Korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy należy kierować do Zamawiającego.
3. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu przez Sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
4. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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