Załącznik nr 6 do SIWZ wzór/projekt umowy
Umowa o roboty budowlane nr ............/2017
z dnia ............. 2017r.
W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego nr ………………………………BZP…………….została zawarta umowa pomiędzy:
Gminą Michałowo, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11, NIP: 9662101673, Regon 050659438
zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:
Pana Włodzimierza Konończuka – Burmistrza Michałowa, zwany dalej Zamawiającym
a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

łączenie zwane w dalszej części umowy „Stronami"
o następującej treści:
§1
Przedmiot zamówienia

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne: „Budowę
sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Wola.”
2. Opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa
oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz oferta przetargowa
Wykonawcy, stanowiące załącznik do umowy. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z
obowiązującymi na dzień odbioru końcowego przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą
umową warunkach.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przekazaną przez Zamawiającego specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i uznaje je za wystarczającą podstawę
do wykonania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót, zakresem prac przewidzianych do wykonania, zasadami wiedzy
technicznej, obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami prawa budowlanego oraz
ustalonymi w niniejszej umowie warunkami, przy zachowaniu należytej staranności.
5. Zastosowane materiały winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, ze zm.) oraz wymogom specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
6. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia jest zobowiązany do usunięcia gruzu i innych
odpadów nie nadających się do wykorzystania oraz ich przewozu do miejsca zorganizowanego
składowiska odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz.U. z 2013r., poz. 21
ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 09.12.2014 r. (Dz. U. z 2014,
poz. 1923) w sprawie katalogów odpadów.
7. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
8. Wykonawca zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie
ponosił koszty dostawy wody i energii w okresie realizacji zadania.
9. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy,
znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji zadania.
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§ 2*
Podwykonawcy
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Wykonawca oświadcza, że zakres robót powierzonych podwykonawcom wynosi ……..%
wartości robót określonych w § 3 i 4 niniejszej umowy.
Wykonawca
powierzy
do
wykonania
n/w
podwykonawcom
następujący
zakres
robót .......................................................................................................................
Wykonawca zobowiązany jest do podania firm podwykonawców. W przypadku braku podania
firmy podwykonawcy Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zamówienie
sam.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do
przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy i jej zmian. Dodatkowo podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiązany w tym samym terminie dołączyć zgodę wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
Każdy projekt umowy z podwykonawcą musi zawierać w szczególności postanowienia
dotyczące:
1) zakresu prac przewidzianych do wykonania;
2) wynagrodzenia i terminów płatności;
3) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.
Zamawiający w terminie 10 dni kalendarzowych, liczonych od dnia doręczenia
zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty
budowlane, i do projektu jej zmiany, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do tego
projektu umowy:
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia 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.

7.

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy z Podwykonawcami z uwzględnieniem
warunków zawartych w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za terminowość i jakość wykonywanych robót przez Podwykonawców.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo oraz jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.
9. W terminie wskazanym w ust. 8 Wykonawca obowiązany jest przedstawić również poświadczoną
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów
o
podwykonawstwo, których wartość jest mniejsza niż 0,5% wartości umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
10. Zamawiający, w terminie 10 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany, w
przypadkach:
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia 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.
11. Każda umowa zawarta przez Wykonawcę z podwykonawcami powinna zawierać zapis o
konieczności uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie umowy przez
podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami.
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12. Zmiana wymienionych w ust. 2 Podwykonawców może nastąpić jedynie w uzasadnionych
przypadkach, za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej, na n/w warunkach:
1) spełnienie przez każdego nowego podwykonawcę wszystkich warunków wymaganych
od podwykonawców w SIWZ,
2) zmiany umowy zasadniczej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w formie aneksu do
umowy.
13. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności
za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec
Zamawiającego.
14. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za realizację przez podwykonawców przedmiotu
niniejszej umowy, jak również wszelkie działania i zaniechania podwykonawców, tak jak za
własne zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
15. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

*§ 2 - dotyczy oferentów, którzy powierzyli wykonanie części robót podwykonawcom
zgodnie ze złożoną ofertą.

§3
Wynagrodzenie
1. Strony zgodnie ustalają, że z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać
będzie wynagrodzenie kosztorysowe określone na podstawie harmonogramu rzeczowofinansowego, sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego przed
dniem zawarcia umowy.
2. Wskazany w ust. 1 harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zawierać:
1) układ chronologiczny wykonania robót w zakresie czasu ich rozpoczęcia i zakończenia oraz
przedmiotu i zakresu wszystkich etapów robót objętych zobowiązaniem Wykonawcy;
2) zestawienie poszczególnych części wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku
z zakończeniem i odbiorem poszczególnych etapów robót.
3. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe w
wysokości ……………….. złotych brutto (słownie: …………………………………….), w tym
należny podatek VAT w wysokości ................ %, co stanowić będzie kwotę
………………….. (słownie ………………………).
4. Kwota określona w ust. 3 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa
w § 1, wynikające wprost z harmonogramu rzeczowo-finansowego wymienionego
w ust.
1 i 2, jak również następujące koszty:
1) robót
przygotowawczych,
demontażowych,
wykończeniowych,
porządkowych,
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, przywrócenia terenu do stanu
pierwotnego, inflacji, w przypadku uszkodzenia istniejących dróg, chodników koszty ich
odtworzenia,
2) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)
3) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia, ogrodzenia terenu budowy,
4) zajęcia ulic, placów, chodników,
5) koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunków bezpieczeństwa dla osób
i pojazdów użytkujących drogę,
6) zakwaterowanie łącznie z częścią socjalną i sanitarną,
7) koszty składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów i śmieci,
8) koszty związane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód
komunikacyjnych wynikających z lokalizacji terenu budowy,
9) koszty wynikające z utrudnień lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do
składowania materiałów budowlanych),
10) koszty bieżące eksploatacji i utrzymania sieci wod- kan., elektrycznej, ogrzewania, dróg,
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11) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urządzeń podziemnych w obrębie placu
budowy i wykonywanych robót,
12) wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach
umowy,
13) wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejących obiektów placu budowy,
14) wykonania projektów organizacji ruchu na czas budowy,
15) bieżących napraw dróg dojazdowych oraz dróg przez które zostanie wyznaczony objazd.
16) koszty obsługi geodezyjnej,
17) wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej (2egz.),
18) koszty związane z odbiorami robót wykonanych robót, koszty wykonania dokumentacji
powykonawczej (2 egz.),
19) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewentualnego
uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia,
20) inne koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik,
21) Koszty pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości
materiałów i robót określonymi w STWiORB
5. Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi na podstawie ilości faktycznie wykonanych robót.
6. W przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości robót
wynikających wprost z harmonogramu rzeczowo-finansowego będącego podstawą obliczenia
wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie określone w ust. 3 zostanie proporcjonalnie
zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie
ofertowym.
7. W przypadku, gdy wystąpi konieczność dokonania robót innego rodzaju niż w przedmiarze robót
(tzn. takie których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 5 lub 6 niniejszego paragrafu), a
koniecznych do wykonania i objętych przedmiotem umowy, mogą być one wykonane na
podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez
Zamawiającego, który stanowi dla Stron podstawę do sporządzenia aneksu do umowy. Roboty te
będą rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę potwierdzonych
przez przez Zamawiającego. Kosztorysy te winny być opracowane w oparciu o następujące
założenia:
1) ceny czynników produkcji (Rbg, M, S, K, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych
złożonych przez Wykonawcę;
2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych robót w oparciu o zapisy w ust. 7
pkt 1, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako
średnie) za okres ich wykonania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y.
W przypadku braku odpowiednich pozycji KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, a
następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.
8. W przypadku gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne jest wykonanie
tzw. robót dodatkowych, czyli robót nieprzewidzianych w § 1, a koniecznych do wykonania
przedmiotu zamówienia, rozpoczęcie wykonywania tych robót może nastąpić jedynie na
podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inwestora Zastępczego, głównego
księgowego zamawiającego i samego zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności
przez zamawiającego wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.
9. Nie przewiduje się wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak
również nie przewiduje się możliwości zmian składników cenotwórczych podanych w ofercie bez
względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie
niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na
dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1.
11. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji
gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu
określonego w § 1.
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12. Za roboty niewykonane jako zbędne, choć objęte kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją
istotnych warunków zamówienia wynagrodzenie nie przysługuje.

§4
Zasady rozliczeń
1.
2.

3.

4.
5.

Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi na podstawie ilości faktycznie wykonanych robót.
Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w częściach w oparciu o
wystawione faktury częściowe, nie częsciej niż raz w kwartale. Wysokość wynagrodzenia
częściowego ustalona będzie w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy za wykonane i
odebrane roboty budowlane w nim ujęte. Rozliczenie umowy nastąpi fakturą końcową.
Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajcego robót
określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym na podstawie protokołów odbiorów
częściowych. Każdorazowo wraz z fakturą częściową Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest
częścią składową wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy.
Potwierdzenie musi zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury.
Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od dnia ich dostarczenia Zamawiającemu wraz z
załączonymi protokołami odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.
Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami za wykonanie przez nich części
przedmiotu zamówienia umowy przebiegać będzie w następujący sposób:

1) w wypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych
podwykonawców, wykonawca przedkładając fakturę, zawrze w niej odpowiedni opis zakresu
części zamówienia wykonanego przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców;
2) zapłata nastąpi w całości na rzecz Wykonawcy;
3) Wykonawca w terminie 14 dni od daty przekazania na jego rachunek przez Zamawiającego
wynagrodzenia za fakturę częściową, przedłoży w siedzicie Zamawiającego dowód zapłaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w szczególności
potwierdzenie przelewu lub pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, że wynagrodzenie zostało uiszczone;
4) w przypadku niedostarczenia dowodu wymienionego w pkt 3, Zamawiający będzie uprawiony
do zatrzymania wynagrodzenia wynikającego z kolejnej faktury, do czasu spełnienia
obowiązku wskazanego w pkt 3;
5) w wypadku faktury końcowej zawierającej wynagrodzenie, z którego Wykonawca będzie
zobowiązany do przekazania należności na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Wykonawca w terminie 10 dni przed upływem terminu płatności, przedłoży
w siedzicie Zamawiającego dowód zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w szczególności potwierdzenie przelewu lub pisemne oświadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że wynagrodzenie zostało uiszczone
6. Niewykonanie przez Wykonawcę zobowiązania wskazanego w ust. 3 pkt 3 i 5 zwalnia
Zamawiającego z obowiązku zapłaty odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie za fakturę w części
dotyczącej zatrzymanych kwot.
7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy
lub
dalszemu
podwykonawcy,
który
zawarł
zaakceptowaną
przez
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który
zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia, na zasadach określonych
w art. 143c ust. 2 – 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową
wystawioną na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót oraz
po przedłożeniu oświadczeń podwykonawców, że ich roszczenia z tytułu wynagrodzenia za
wykonane roboty budowlane zostały zaspokojone w całości, w terminie 14 dni od dnia złożenia
jej w siedzibie Zamawiającego, odpowiednio z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.
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9. Wartość faktury końcowej nie będzie niższa niż 5% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
10. Zasady określone w ust. 4 – 8 stosuje się odpowiednio w przypadku zapłaty wynagrodzenia
należnego dalszym podwykonawcom.
11. Zapłata
poszczególnych
części
wynagrodzenia
będzie
następowała
przelewem
z konta Zamawiającego na rachunek Wykonawcy podany na fakturach, przy czym
spełnienie świadczenia przez Zamawiającego następuje w dniu obciążenia rachunku
Zamawiającego. Wykonawca będzie wystawiał faktury na następującego płatnika:
„Gminę Michałowo, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo NIP 9662101673” z
dopiskiem
odbiorca ,,Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050
Michałowo”.
12. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§5
Termin wykonania zamówienia
1. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:
1) rozpoczęcie - 5 dni od daty przekazania placu budowy;
2) zakończenie – 30.09.2018r.
2. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu
odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunięciu w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych przyczyn:
1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)
9)

przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na jego uzasadniony
wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł
przewidzieć na etapie składania ofert i nie jest przez niego zawiniona;
działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej
bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;
wystąpienia
warunków
atmosferycznych
uniemożliwiających
prawidłowe
wykonanie/prowadzenie robót budowlanych, zgodnie z technologią ich wykonywania,
normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w
tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność
- fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez
Zamawiającego;
działania organów administracji w szczególności przekroczenia określonych przepisami
terminów dla uzyskania wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych
organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń, nie dłużej jednak niż o okres
trwania tych okoliczności;
wady dokumentacji projektowej uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i skutkujące przerwą w realizacji robót budowlanych;
wystąpienia wynikłych podczas realizacji zadania, koniecznych do wykonania robót
dodatkowych, nieujawnionych na etapie przygotowania przedmiotu niniejszej umowy
potwierdzonych przez zamawiającego;
wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót;
przekroczenia terminu w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego;

4. Opóźnienia, o których mowa w ust. 3 muszą być udokumentowane stosownymi protokołami
podpisanymi przez kierownika budowy i zaakceptowane przez Zamawiającego.
5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy,
z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy
równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.
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§6
Obowiązki stron
1. W zakresie obowiązków Zamawiającego leży:
1) dostarczenie 2 (dwóch) egzemplarzy dokumentacji projektowej w terminie do 5 (pięciu) dni
od daty podpisania niniejszej umowy;
2) przekazanie Wykonawcy, w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, placu budowy.
3) zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego;
4) dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 7 niniejszej
umowy;
5) regulowanie płatności wynikających z wystawianych faktur, na zasadach określonych w § 3
niniejszej umowy;
2. W zakresie obowiązków Wykonawcy leży:
1) prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy w
zakresie zgodnym z przepisami Prawa budowlanego;
2) przekazanie Zamawiającemu na 5 (pięć) dni przed terminem odbioru końcowego przedmiotu
umowy wszystkich dokumentów pozwalającymi na ocenę prawidłowości wykonania
przedmiotu odbioru;
3) zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji,
zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego
wykonania robót;
4) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i
prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych;
5) zapewnienie, w bezpieczny sposób, ciągłości ruchu drogowego na wszystkich drogach,
zlokalizowanych wokół terenu przeznaczonego pod budowę używanych lub przecinanych
przez niego podczas prowadzenia robót;
6) zapewnienie dostępu do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy;
7) wykonywanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i
przepisami BHP. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych powinien
opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany „planem BIOZ" zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) oraz zapewnić jego stosowanie;
8) współpraca ze służbami Zamawiającego, koordynowanie prac realizowanych przez
podwykonawców;
9) zgłaszanie robót podlegających „zakryciu" do odbioru;
10) zapewnienie obsługi budowy przez kadrę z wymaganymi uprawnieniami;
11) zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych;
12) utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac;
13) usunięcie w ramach realizacji zamówienia gruzu i innych odpadów nie nadających się do
wykorzystania oraz ich przewozu do miejsca zorganizowanego składowiska odpadów zgodnie
z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. z 2013r., poz. 21 ze zm.) oraz
Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 09.12.2014 r. (Dz. U. z 2014, poz.
1923) w sprawie katalogów odpadów;
14) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do
których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do
udostępniania im danych i informacji wymaganych tą ustawą;
15) likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu robót,
lecz nie później niż 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego;
16) zastosowanie materiałów odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409) oraz wymogom specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
17) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyskał w związku z zawarciem i
realizacją niniejszej umowy, zarówno w trakcie jej wykonywania jak i po jej zakończeniu.
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi służbami za użytkowanie dróg publicznych w
związku z realizacją niniejszej umowy.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.
§7
Nadzór nad realizacją inwestycji
1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzić będzie
……….
2. Kierownikiem budowy będzie: ........................................posiadający
uprawnienia
w
specjalności sanitarnej Nr uprawnień: .................................
3. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy lub kierownika robót przedstawionego w
ofercie przetargowej, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
4. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wyszczególnionej w ust. 2 niniejszego
paragrafu w następujących przypadkach:
1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;
2) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od
Wykonawcy;
3) utrata uprawnień koniecznych do wykonywania zawodu.
5. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji.
6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca
obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia
wniosku przez Zamawiającego.
§8
Zakończenie realizacji zamówienia
1. Strony ustalają, że data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą
zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę
do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
2. Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych robót
będzie dokonywany przez Zamawiającego i winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 4 dni po
ich zgłoszeniu do odbioru przez kierownika budowy.
3. Dostawy materiałów oraz roboty budowlane i montażowe ulegające zakryciu, Wykonawca
każdorazowo zgłosi, a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować
przerw w realizacji przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż 4 dni od daty zgłoszenia. Dla
dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu niezbędne dokumenty, a
w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące
odbieranego elementu robót.
4. Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności
odbioru nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do
odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 10-tego dnia, licząc od dnia ich
rozpoczęcia.
5. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zmawiającemu
dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy oraz wszystkie
dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczególności protokoły odbiorów częściowych, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa
wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i inne wymagane przez
obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę.
6. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
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7. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo
zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania
wynikającego z umowy.
8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru z winy
Wykonawcy.
9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:
1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając
odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
2) nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może:
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej
i
technicznej;
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z
przeznaczeniem to Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i
ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.
§9
Rękojmia za wady i gwarancja jakości
1.
2.
3.
4.

5.

Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu
umowy w okresie ……… lat licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela Zamawiającemu .............. miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot
umowy.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie podpisania umowy.
Gwarancja obejmuje:
1) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej
gwarancji;
2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie odbioru jak
i powstałych w okresie gwarancji,
3) koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania wykonanych elementów (rzeczy) ponosi Wykonawca;
Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek:
1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkowników lub osoby trzeciej, za którą
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
2) normalnego zużycia przedmiotu umowy,
3) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych w trakcie nieprawidłowej eksploatacji
obiektu.

6.

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez Zamawiającego wad
w terminie 14 dni kalendarzowych.
7. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego.
Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad
wiedzy technicznej.
8. W przypadku niewywiązywania się z terminów usunięcia wad, o których mowa w ust. 6 lub 7
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad.
9. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminów
usunięcia wad, o których mowa w ust. 6 lub 7 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiający
zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te
koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i
Zamawiającego.
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11. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.
12. Jeżeli wada elementu o dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres
gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek
w obu elementach.
13. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres
pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia.
14. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie,
jeżeli ta spowodowała inne wady (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w terminie
zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej wadzie.
15. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek
Zamawiającego i zostanie przesłany do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji
lub rękojmi.
16. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy. W
przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w
terminie 14 dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe. Zamawiający
umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady.
17. Szkodami powstałymi w wyniku nieterminowego usunięcia wad Zamawiający obciąży
Wykonawcę.
§ 10
Odstąpienie od umowy
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) po stronie Zamawiającego:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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,
b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
c) Wykonawca przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w § 5 ust. 3 i
przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni.
d) Wykonawca rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczególności: realizuje
umowę w sposób niezgodny ze złożoną ofertą, specyfikacją techniczną wykonania
i
odbioru robót, SIWZ, wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu,
stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Inwestora
Zastępczego, realizuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawców nie informując o
tym Zamawiającego, nie reguluje zobowiązań wobec podwykonawców;
e) została wszczęta procedura likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy lub stał on się
niewypłacalny.
2) po stronie Wykonawcy:
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
do zapłaty w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w
niniejszej umowie,
b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania
protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w
terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności,
c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie od
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o
powyższej okoliczności.
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
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3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca ale 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, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową,
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca
nie odpowiada,
5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.
4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia od umowy,
2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 3 pkt 3, po cenach ich
zakupu udokumentowanych przez Wykonawcę stosownymi fakturami,
3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,
4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
5. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania części umowy
nastąpi na podstawie kalkulacji złożonej razem z ofertą poprzez odliczenie wartości nie
wykonanych elementów robót.
6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie
kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie
KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych
przez Inwestora Zastępczego i Zamawiającego.
§ 11
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca - w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy;
2) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki;
3) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1.000,00 złotych za
każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;
4) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy
o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną
kopię Umowy lub jej zmiany;
5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę;
6) za brak zapłaty należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia w
wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia;
7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości
1.000,00 złotych za każdy jednostkowy przypadek.
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8)

za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w
okresie gwarancji lub rękojmi lub po odbiorze ostatecznym, czyli po upłynięciu okresu
gwarancji - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

9)

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

za naruszenie obowiązku zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyskał w
związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, zarówno w trakcie jej wykonywania jak i
po jej zakończeniu; w wysokości 5.000,00 złotych.
10) za każdy stwierdzony przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli przypadek naruszenia
obowiązku wynikającego z § 14 ust. 1 umowy, osoba niezatrudniona na podstawie umowy o
pracę będzie musiała opuścić plac budowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem
kary umownej 1.000,00 PLN za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na
budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli
(personel) Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego
przedstawicieli;
11) za nieprzedłożenie dokumentów, o którym mowa w § 14 ust. 3 i 5 umowy, w wysokości
100,00 złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od dnia upływu terminu wyznaczonego na
jego złożenie;
12) za nieterminowe przedkładanie dokumentów, o których mowa w § 14 ust. 4 umowy, w
wysokości 100,00 złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od dnia upływu terminu
wyznaczonego na ich złożenie;
13) za nieterminowe przedłożenie dokumentu o którym mowa w § 13 ust. 4 umowy,
w
wysokości 100,00 złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od dnia upływu terminu
wyznaczonego na jego złożenie.
W odniesieniu do innych okoliczności niż wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający
nie będzie naliczał kar umownych.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 20% wynagrodzenia, o
którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej
w art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy.
Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w
wyznaczonym terminie.
W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych
terminów.
Kary umowne za przekroczenie terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 3-7 nie mogą przekroczyć
20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, czyli liczoną od kwoty określonej w § 3 ust.
1 niniejszej umowy.
§ 12
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 %
ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ............................zł
słownie złotych: ..........................................................................................................
2. Zabezpieczenie będzie wniesione w formie: .........................................................
3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu zamówienia,
zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie
wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za
wady fizyczne i prawne.
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4. W przypadku należytego wykonania robót - 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione
w ciągu 14 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte
wykonanie, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. Pozostała część tj. 30% zostanie
zwrócona lub zwolniona w ciągu 14 dni po upływie 5 letniego okresu rękojmi liczonego od daty
odbioru końcowego o których mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.
5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 5 niniejszej umowy wystąpi
konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego
podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokości.
§ 13
Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących
wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę
w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz.
1502 ze zm.) w okresie realizacji zamówienia o roboty budowlane. Tak więc wymóg ten dotyczy
osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót,
w
szczególności:
1) wykonania instalacji kanalizacyjnej,
2) wykonania nawierzchni drogowych.
2. Wymóg wskazany w ust. 1 nie dotyczy między innymi osób: kierujących budową, wykonujących
obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.
3. Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu wykaz
pracowników fizycznych, o których mowa w ust. 1.
4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie
krótszym niż 7 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę
zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których
mowa powyżej. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i
dostarczenie ich kopii wraz z umowami.
5. W przypadku konieczności zmiany - w okresie trwania umowy - osób, o których mowa w ust. 1,
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kopii umów o pracę zawartych z tymi osobami.
Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w ciągu 7 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.
6. Niewypełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w ust. 1-4,
będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 11 ust. 1 pkt 11-13
umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o
pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks
Pracy, umową cywilnoprawną.
7. Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących
zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1, na umowę o pracę, poprzez przeprowadzenie
kontroli na placu budowy.
§ 14
Zmiana umowy
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1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w treści zawartej umowy,
polegających na:
1) zmianie Zamawiającego w przypadku zmiany organizacyjnej Zamawiającego istotnej dla
realizacji niniejszej umowy, w szczególności połączenia, podziału, zmiany nazwy
Zamawiającego;
2) zmianie Wykonawcy w przypadku:
a) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez Wykonawcę,
w szczególności połączenie, przejęcie lub innego przekształcenia Wykonawcy, jak również
w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy;
b) śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego samodzielnie działalność
gospodarczą;
c) ciężkiej choroby Wykonawcy będącego osobą fizyczną, uniemożliwiająca mu realizację
zamówienia.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

3) zmianie adresu siedziby firmy Wykonawcy w przypadku zmiany tych danych w trakcie
realizacji umowy;
4) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie
uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla Zamawiającego; w
powyższej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy nie zostanie zwiększone;
5) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, każdorazowo w przypadku
następujących okoliczności:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
d) zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców;
Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku określonym w ust. 1 pkt 5 lit. a będzie odnosić
się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi
umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług
oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towarów i usług. Powyższa zmiana nie będzie prowadzić do zmiany wynagrodzenia
netto, zaś wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku określonym w ust. 1 pkt 5 lit. b-d będzie
obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której
nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę, w związku z wejściem
w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę
lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne.
W wypadku zmiany określonej w ust. 1 pkt 5 lit. b i c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem
wynagrodzeń pracowników lub zleceniobiorców świadczących usługi do wysokości aktualnie
obowiązującego, z uwzględnieniem wszystkich danin publicznoprawnych od kwoty minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy odnosić się będzie wyłącznie
do części wynagrodzenia pracowników lub zleceniobiorców świadczących usługi, o których mowa
w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją umowy.
W wypadku zmiany określonej w ust. 1 pkt 5 lit. d wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą
wynagrodzenia Pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu
Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników lub
zleceniobiorców świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadająca
zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
Niezależnie od powyższych zmian określonych w ust. 1 niniejszej umowy zmiana umowy może
być zawsze dokonana, jeżeli jest ona korzystna dla Zamawiającego.
W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
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1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
8. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie
przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny,
Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych.
2. Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają
rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA:
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