Wzór umowy

Załącznik nr 10 do SIWZ

UMOWA NR …………………………
zawarta w dniu ………………………….w Brańsku pomiędzy Miastem Brańsk z siedzibą w Brańsku,
ul. Rynek 8, 17 – 120 Brańsk, NIP 543 20 69 834, REGON 050658947
które reprezentuje:
Burmistrz Miasta Brańsk – Eugeniusz Tomasz Koczewski
za kontrasygnatą Skarbnika Miasta Brańsk – Joanny Witkowskiej
zwaną w dalszej części „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..
z
siedzibą
…………………………………………………………………………………..……………………………NIP………..
……………….…………..
którego reprezentuje :
………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2016 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Ulepszenie estetyki
oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni łączącej dawny Rynek z rzeką Nurzec”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej,
Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany i specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
projektem
budowlanym, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami
i normami.
§2
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót budowlanych;
2) dostarczenie Wykonawcy kompletnego projektu budowlanego i dziennika budowy;
3) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego w wymiarze i zakresie zapewniającym
prawidłową realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę;
4) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
5) terminowa zapłata wynagrodzenia za prawidłowo wykonane i odebrane roboty budowlane.
§3
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) protokolarne przejęcie terenu robót budowlanych od Zamawiającego;
2) zabezpieczenie terenu robót i oznakowanie tablicami informacyjnymi;
3) geodezyjne wytyczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie;
4) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

5) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiałów;
6) utylizacja lub przekazanie uprawnionemu podmiotowi do utylizacji odpadów powstałych podczas
wykonywania robót budowlanych i poniesienie kosztów tej utylizacji;
7) materiały z rozbiórki przeznaczone do odzysku stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca
materiały posegreguje, a następnie przetransportuje je i złoży w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego;
8) poniesienie kosztów energii elektrycznej i wody zużytej do realizacji przedmiotu umowy;
9) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań
prowadzonych na terenie robót i poza nim, związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
10) poniesienie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż
i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na
terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;
11) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
12) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i
porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
13) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które
mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
14) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych
przy odbiorze;
15) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się
pokryć w pełnej wysokości;
16) terminowe wykonanie przedmiotu umowy;
17) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;
18) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów
terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
19) zgłoszenie robót do odbioru końcowego.
§4
Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.08.2019 r.
§5
1. W czasie wykonywania robót Wykonawca ograniczy do minimum utrudnienia w ruchu drogowym.
2. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie robót, w czasie
realizacji przedmiotu umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
§6
1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy, pracownicy wykonujący prace takie
jak: roboty ziemne, wykonywanie podbudowy oraz wykonanie nawierzchni, w trakcie realizacji
zamówienia będą zatrudnieni na umowę o pracę.
2.
Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się, w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest
wykonywany w zakresie określonym w ust. 1, przez osoby zatrudnione na umowę o pracę :
- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na umowę o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie powinno

zawierać w szczególności imiona, nazwiska i liczbę osób, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu
i rodzaj wykonywanych przez nich czynności;
- poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
kopie umów o pracę. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania;
- poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
kopię dowodów potwierdzających zgłoszenie pracowników przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych.
3.

Za działania lub zaniechania Podwykonawców w tym przedmiocie odpowiada Wykonawca,
względem którego Zamawiający może wystąpić z żądaniem zapłaty kary umownej, o której mowa
w § 11 ust. 2 umowy.
4.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
§7
1

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez
osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca
ustanawia kierownika budowy w osobie………............. tel. .............................
2 Zamawiający wskazuje Inspektora nadzoru w osobie ……………… tel. …………………..
3 Przedstawicielem Zamawiającego jest …………………................... tel. ................................ .
4 Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
§8
1.
2.
3.
4.
5.

Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) odbiór końcowy.
Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez inspektora nadzoru.
Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika
budowy.
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru, pisemnie bezpośrednio w siedzibie
Zamawiającego.
Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, będzie faktyczne wykonanie robót,
potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru .
Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące
dokumenty:
1) dziennik budowy,
2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,
3) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową,
obowiązującymi przepisami i normami,
4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne
z ustawą Prawo budowlane ,

6.
7.
8.
9.
10.
11.

5) pozostałe dokumenty, w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta,
potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół.
Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru .
Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego,
w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności
ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.
Jeśli stwierdzone wady zostaną usunięte po terminie przewidzianym na wykonanie przedmiotu
umowy, to Wykonawca pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania.
W przypadku odebrania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń uważa się, że Wykonawca spełnił
zobowiązanie w dniu zgłoszenia gotowości odbioru.
§9
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Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe
brutto w wysokości ……………………….. zł (słownie złotych: ……………………), cena netto ……………….
….. zł.
Wynagrodzenie ryczałtowe, którym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów
związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub
mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego
określonego w ust. 1. W razie wątpliwości przyjmuje się, że Wykonawca jest zobowiązany do
wykonania w ramach wynagrodzenia pełnego zakresu robót wynikających z projektu
budowlanego.
Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawcę , na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru końcowego
robót.
Faktura zostanie wystawiona z następującymi danymi:
Nabywca :
Miasto Brańsk
ul Rynek 8
17 – 120 Brańsk
NIP 543 20 69 834
Odbiorca :
Urząd Miasta Brańsk
ul Rynek 8
17 – 120 Brańsk
W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający
zapłaci fakturę Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, pod warunkiem przedłożenia przez
Wykonawcę dokumentów potwierdzających uregulowanie zobowiązań Wykonawcy wobec
podwykonawców i dalszych podwykonawców, przedstawiając w tym celu dowody zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia.
Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.
Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,
w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.
Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

9

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z realizacji umowy
na rzecz osób trzecich z wyłączeniem podwykonawców, z którymi Wykonawca zawarł umowy
w trybie art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego.

§ 10
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy za pomocą podwykonawców , którym
powierzy do wykonania : ……………………………………… / bez udziału podwykonawców)*.
Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
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, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.
Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się
za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa
w ust. 5.
Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez
Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot
został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (nie
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł ).
W przypadku, o którym mowa w ust.10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
Przepisy ust. 3 - 11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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

14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

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 roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 13.
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej
informacji.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty
- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o której mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
Umowa podwykonawstwa musi zawierać kwotę zobowiązania. Kwota ta nie może być wyższa niż
zobowiązanie wynikające z zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą umowy. Umowa musi
zawierać zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi.
§ 11

1

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki;
2) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości
100,00 zł za każdy dzień zwłoki;
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20 000 zł;
4) w wysokości 2000,00 zł za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
5) w wysokości 2000,00 zł za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian;
6) w wysokości 2000,00 zł za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;
7) w wysokości 2000,00 zł. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapłaty.

2
3
4
5
6

Wykonawca za każdy stwierdzony przypadek braku zatrudnienia na umowę o pracę pracowników
przy pracach określonych w § 6 ust. 1, lub nieprzedłożenia wymaganych oświadczeń
lub dokumentów, zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
W przypadku wystąpienia jednocześnie kilku podstaw przewidzianych w umowie, które uprawniaj
Zamawiającego do naliczania kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo do łącznego
naliczania kar umownych.
Wykonawca karę umowną zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu na podstawie pisemnego
wezwania do zapłaty i noty księgowej w terminie 10 dni od ich wystawienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia przysługującego
Wykonawcy na podstawie stosownego oświadczenia w przypadku jej niezapłacenia w terminie
określonym w ust. 5.
§ 12

1

2

3

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1 Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy lub przerwał z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni;
2 Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową: w takiej sytuacji
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający
może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy;
3 Wykonawca notorycznie uchyla się od obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę
o pracę wykonujących czynności określone w § 6 ust. 1. Przez notoryczne uchylanie się
należy rozumieć minimum trzy potwierdzone przypadki wykonywania tych czynności
na podstawie innej niż umowa o pracę.
Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy ,o których mowa w § 10, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na
sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 , powinno nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie może
nastąpić w ciągu 30 dni od zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lub 2.
§ 13

1
2
3

4

5

Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady na okres 36 miesięcy i gwarancji na okres
……. miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni
roboczych licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego.
Za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, termin usunięcia wady może być przedłużony.
W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, albo
wystąpienia szkody o dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
przystąpienia do jej usunięcia.
Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie
wady w terminie, Zamawiający jest uprawniony bez utraty praw wynikających z gwarancji,
do zlecenia wykonania usunięcia wady wybranemu przez siebie podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych kosztów usunięcia wady
w terminie 14 dni od pisemnego wezwania do zapłaty przez Zamawiającego;
Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokolarnie.

6

Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.
7 Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi,
jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
8 Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.
9 Wykonawca zobowiązany jest w okresie pierwszych trzech lat od dnia podpisania (bez uwag)
protokołu odbioru końcowego przez obie Strony do corocznych przeglądów gwarancyjnych
zapewniających bezusterkową eksploatację przedmiotu umowy.
10 Umowa stanowi oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. Gwarancja
jakości udzielona przez Wykonawcę jest niezależna od gwarancji udzielonych przez innych
gwarantów (dostawców, producentów, autoryzowanych przedstawicieli itp.).
§ 14
1 Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto za całość zamówienia, o którym mowa
w § 9 ust. 1, tj.…………... zł (słownie złotych ;……….… ).
2 W trakcie realizacji umowy Wykonawca zgodnie z art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych
może dokonać zmiany formy zabezpieczenia.
3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci
Wykonawcy w następujących terminach:
1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane,
2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady
wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek Wykonawcy.
§ 15
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania
zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w niżej
wymienionych przypadkach:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT o wartość zmiany tego podatku,
b) wprowadzenia robót zamiennych, niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy, powodujących
zmianę wynagrodzenia umownego;
2) w zakresie zmiany terminu realizacji umowy, pod warunkiem że:
a) zaszła konieczność wykonania zamiennych lub dodatkowych prac wykraczających poza przedmiot
zamówienia, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego
terminu umownego;
b) nastąpiła zmiana przepisów powodujacych konieczność wprowadzenia innych rozwiązań niż
zakładano w umowie lub załącznikach;
c) nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy
narzucają;
d) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia;
e) wystąpiły przerwy w realizacji robót budowlanych, powstałe z przyczyn zależnych od
Zamawiającego, w tym wynikające z konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacjach technicznych w trakcie realizacji umowy, mających wpływ na
termin realizacji;
f) wystąpiły nieprzewidziane kolizje z urządzeniami znajdującymi się w obszarze prowadzonej
inwestycji;
g) wystąpiły warunki atmosferyczne (w szczególności ujemne temperatury zewnętrzne)

uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, specyfikacją
techniczną lub normami technicznymi,
h) nastąpiły działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie poszczególnych elementów
przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;
i) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością (powódź , trzęsienie
ziemi, pożar, itp.), w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub
grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
j) zmiany są następstwem konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz powodujących
konieczność wstrzymania realizacji robót;
k) zmiany będące następstwem konieczności wykonania innych robót na tym samym placu budowy
uniemożliwiających wykonywanie robót realizowanych w ramach przedmiotowego zamówienia;
l) Zamawiający nie ma możliwości przekazania terenu budowy w określonym umową terminie;
- nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności;
3) w zakresie zmiany materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych, itp. w stosunku do
przewidzianych w załącznikach do umowy, pod warunkiem że zmiany te nie pogorszą właściwości
funkcjonalno użytkowych obiektu i będą korzystne dla Zamawiającego. Zmiany te mogą dotyczyć
okoliczności:
a) powodujących poprawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia;
b) wynikających z aktalizacji rozwiazań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących
przepisów;
c) powodujących obniżenie kosztu ponoszonego na eksploatację i konserwację wykonanego
przedmiotu zamówienia;
4) zmiany terminów płatności wynagrodzenia, gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający a zmiana taka
stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
składania oferty,
5) zmiana zakresu przedmiotu zamówienia spowodowana koniecznością ograniczenia zakresu przez
zamawiającego ze względu na czynniki niezależne od zamawiającego oraz których zamawiający nie
mógł przewidzieć. W takim przypadku zakres przewidziany do zrealizowania w ramach przedmiotu
umowy może ulec zmniejszeniu o zakres wyłączony lub niemożliwy do wykonania na skutek tej
okoliczności. W takim przypadku zostanie sporządzona kalkulacja cenowa przedmiotu zamówienia ze
zmniejszonym zakresem robót i zawarty zostanie aneks do umowy,
6) zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowana następującymi okolicznościami:
a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku,
b) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających
na zaoszczędzenie kosztów realizacji lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy,
c) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych materiałów, urządzeń,
rozwiązań technologicznych, w sytuacji, gdy przewidywane materiały/urządzenia/rozwiązania
groziłyby
wadliwym
wykonaniem
przedmiotu
umowy
lub
wprowadzenie
materiałów/urządzeń/rozwiązań zamiennych byłoby uzasadnione z punktu widzenia
technicznego, użytkowego i ekonomicznego, korzystne dla zamawiającego. W takim przypadku
zmiana sposobu spełnienia świadczenia umownego jest dopuszczalna pod warunkiem, że
wprowadzenie materiałów/urządzeń/rozwiązań zamiennych nie spowoduje pogorszenia
parametrów inwestycji i zapewni utrzymanie standardów jakościowych. W takim przypadku
zostanie sporządzona kalkulacja cenowa przedmiotu zamówienia ze zmienionym sposobem
realizacji przedmiotu zamówienia i zawarty aneks do umowy,
2. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 podstawę zmiany umowy stanowić będzie protokół
konieczności sporządzony przez strony.

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które strony może wyrazić zgodę.
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian
postanowień zawartej umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie oraz aneks podpisany przez
Strony, pod rygorem nieważności.
4. Zmiana umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:
1 opis zmiany,
2 uzasadnienie zmiany,
3 czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.
§ 16
Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 17
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 798, z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) Kodeksu cywilnego.
§ 18
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
2 egzemplarze dla Zamawiającego.
)* zgodnie ze złożona ofertą
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1
oferta Wykonawcy
2

specyfikacja istotnych warunków zamówienia, projekt budowlany, przedmiar robót oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

