Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Projekt umowy
Nr postępowania 1/2019/HPM

UMOWA NR …..…… (Wzór)
zawarta dnia ……..…….....2019 r. w …….. pomiędzy …………………., NIP:…………., REGON: ………….., zwanym w
treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
………………………………………………..., przy kontrasygnacie………………………,
i:
…………………...………………………..…, zwanym/ą dalej w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym
przez: …………………….,
a łącznie zwanych „Stronami”.
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności
…………………….., została zawarta umowa, o następującej treści:

1.

2.

3.

4.

5.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem zamówienia i niniejszej umowy jest wykonanie zadania budowlanego zagospodarowanie
terenu – cz.2 w ramach zadania pn.: Budowa i wyposażenie "Ironland" w Żelaznej Rudzie w ramach
Projektu „Archipelag Roztocze” Nr umowy POPW.01.03.02-06-0003/17, w ramach poddziałania 1.3.2
Tworzenie sieciowych produktów przez MSP
Opis przedmiotu umowy określa Zapytanie ofertowe w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia
oraz oferta Wykonawcy, stanowiące załączniki do niniejszej umowy. Przedmiot umowy musi być
wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową
warunkach.
Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności
wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową 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
ust. 1 niniejszego paragrafu.
Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części robót przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu
umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu lub wystąpią okoliczności, których nie dało się
przewidzieć na etapie zawierania umowy. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są „robotami
zaniechanymi”. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 2 ust. 4 niniejszej umowy.
Zamawiający, po uprzednim wyrażeniu zgody na piśmie, dopuszcza możliwość wprowadzenia zamiany
materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla realizacji
przedmiotu umowy. Będą to, przykładowo, okoliczności:
a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację
wykonanego przedmiotu umowy;
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych;
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c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących
przepisów.
Dodatkowo możliwa jest zmiana poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot pod warunkiem, że
zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń, a zostanie
zaakceptowana przez Zamawiającego na piśmie.
Zmiany, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone
przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem.
Zamiany, o których mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny wykonania
przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, na 3 dni przed wbudowaniem w obiekt materiału,
wyrobu budowlanego lub urządzenia uzyska akceptację Zamawiającego, co do jego zgodności z
dokumentacją projektową. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy dla kluczowych materiałów i
wyrobów budowlanych uprzedniego przedstawienia próbek, a Wykonawca zobowiązuje się do ich
dostarczenia.
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością objętą przedmiotem
umowy na cele budowlane.
§2
Wartość umowy
Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają
wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości:
brutto ........................................... zł (słownie: ..............) w tym podatek VAT (wg stawki 23%) w kwocie
……………........ zł, wartość robót netto: ……… zł (słownie: ……….....).
Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia
ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić
ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1 niniejszego paragrafu poza okolicznościami
przedstawionymi w ust. 4 niniejszego paragrafu. W cenie Wykonawca ma obowiązek uwzględnić
między innymi miejsce, odległość i koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów oraz wszystkich
prac wymienionych w § 6 ust. 2.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu może zostać zmienione w trybie i na
warunkach określonych w § 15 ust. 2 pkt. 3) niniejszej umowy w przypadku urzędowych zmian w
obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT, przy czym wynagrodzenie netto
nie może ulec zmianie.
W przypadku rezygnacji z wykonywania części robót przewidzianych w dokumentacji projektowej
(„robót zaniechanych”, o których mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposób obliczenia wartości tych
robót, która będzie pomniejszać wartość wynagrodzenia Wykonawcy, będzie następujący:
1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo–
finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w tym harmonogramie, od
ogólnej wartości przedmiotu umowy;
2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi poprzez ustalenie,
przez Zamawiającego i Wykonawcę, wartości tych robót budowlanych na podstawie kosztorysu
Wykonawcy złożonego przed podpisaniem umowy. Następnie zostanie odliczona wartość
niewykonanych robót od ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposób
wyliczenia byłby niemożliwy, dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego
elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o ceny określone
w wydawnictwie Sekocenbud dla kwartału, w którym była złożona oferta Wykonawcy.
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§3
Warunki płatności
Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami zaliczkowymi, fakturami częściowymi za elementy
robót ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy,
zatwierdzonym przez Zamawiającego i fakturą końcową.
Faktury częściowe wystawiane będą nie częściej niż raz w miesiącu i regulowane będą w terminie do
30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru
potwierdzającego stan i wartość wykonanych robót, podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną
na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Faktura końcowa będzie płatna
w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez
Wykonawcę na fakturze.
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się
za zachowany, jeśli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim
dniu terminu płatności.
§4
Podwykonawstwo
Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami muszą być
zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia 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.
Treść umowy zawartej między Wykonawcą a Podwykonawcą wymaga akceptacji Zamawiającego. Jeżeli
Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub
zastrzeżeń do umowy, oznacza to, że wyraził zgodę na jej zawarcie i akceptuje jej treść.
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i 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. Wyłączenie, o którym mowa w niniejszym ustępie nie
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.
W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców, Wykonawca
zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury częściowej/końcowej:
1) zestawienia należności dla wszystkich Podwykonawców wg wzoru przedstawionego przez
Zamawiającego wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,
2) dowody zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców.
Dowodem zapłaty jest kopia polecenia przelewu,
3) oświadczenia Podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez
Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawców,
wynikającymi z umowy podwykonawstwa,
4) protokół wykonanych robót podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Podwykonawcę w
przypadku robót budowlanych.
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7. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającej
wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
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 zamówienia na roboty budowlane.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, 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.
10.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
Podwykonawcy.
11.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o którym mowa w
ust. 8 niniejszego paragrafu. Termin na zgłoszenie uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
12.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, Zamawiający:
1) nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże
niezasadność takiej zapłaty albo
2) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub
podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże
zasadność takiej zapłaty.
13.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
14.Umowy o podwykonawstwo będą zawierane z dalszymi podwykonawcami na takich samych zasadach
co umowy z podwykonawcami.
15.Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców
jak za własne. Na roboty budowlane wykonane przez Podwykonawców gwarancji, o której mowa w §
10 ust. 2 niniejszej umowy udziela Wykonawca, który ponosi wobec Zamawiającego pełną
odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez Podwykonawców.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację robót powierzonych poszczególnym
Podwykonawcom.
16.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane
przez Podwykonawcę w przypadku:
1) zawarcia umowy z Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego,
2) zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,
3) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z Podwykonawcą zgłoszonych przez
Zamawiającego lub innego naruszenia art. 6471 Kodeksu cywilnego.
17.Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu lub konieczności dokonywania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia może stanowić
podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
18.Zapisy umów lub projekty umów z Podwykonawcami nie mogą stać w sprzeczności z postanowieniami
przedmiotowo-istotnymi umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym oraz zapisami w
Zapytaniu ofertowym.

4

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

§5
Termin wykonania umowy
Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, od
dnia…………………………..2019 r. do dnia ……………………………. r.
Strony ustalają, że datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę na
piśmie gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego przy zachowaniu ustaleń § 9 ust. 1.
Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny
element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa
harmonogram rzeczowo – finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z
Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy na podstawie kosztorysu
złożonego przez Wykonawcę w chwili zawarcia umowy.
Harmonogram musi zawierać procentowe zaawansowanie zakresu finansowego w okresie
comiesięcznym.
Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień
wynikających z:
1) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne), mającej bezpośredni wpływ na
terminowość wykonywania robót;
2) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania
należytej staranności.
Opóźnienia, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu muszą być odnotowane w dzienniku
budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika
budowy i zaakceptowane przez Zamawiającego.
W przedstawionych w ust. 5 niniejszego paragrafu przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą
nowe terminy z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu
umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

§6
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Przekazanie Wykonawcy placu budowy, w terminie uzgodnionym w harmonogramie rzeczowofinansowym.
2) Przekazanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia wraz z dziennikiem budowy.
3) Udostępnienie miejsca poboru wody i energii elektrycznej niezbędnych do realizacji zamówienia.
4) Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obejmującego wszystkie branże
przedmiotu umowy.
5) Dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 9 niniejszej
umowy.
6) Regulowanie płatności wynikających z wystawianych faktur, na zasadach i wysokości określonych w
§ 2 i 3 niniejszej umowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z
Zapytaniem ofertowym, obowiązującymi przepisami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej
oraz na warunkach określonych niniejszą umową;
2) Prawidłowe i zgodne z harmonogramem finansowo-rzeczowym realizowanie etapów prac
będących przedmiotem umowy,
3) Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji,
zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania
robót;
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Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych,
zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i
parkingach zlokalizowanych wokół terenu przeznaczonego pod budowę używanych lub
przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego
celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu
placu budowy;
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy i bezpieczeństwo na jego
terenie/obszarze od chwili przejęcia placu budowy;
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania staraniem własnym i na własny koszt koniecznych
podłączeń i opomiarowań wody i energii elektrycznej zużywanej podczas realizacji zamówienia
oraz ponoszenia kosztów według układów pomiarowych
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z przysługującej Wykonawcy
należności na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego;
Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i
przepisami BHP oraz p.poż;
Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwóch) egzemplarzach w formie
pisemnej (papierowej) oraz na płytach CD w formacie *pdf i przekazanie jej Zamawiającemu na co
najmniej 3 (trzy) dni robocze przed terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy;
Współpraca ze służbami Zamawiającego, w tym w szczególności z Inspektorem Nadzoru
wskazanym w § 8 ust. 1 niniejszej umowy;
Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców. Zamawiającemu przysługuje prawo
żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy,
niezgodny z założeniami i przepisami;
Prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w Prawie budowlanym, w tym księgi
Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub
organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń;
Przygotowanie obiektów we wszystkich branżach niezbędnych do dokonania odbioru przez
Zamawiającego;
Przygotowanie wymaganych dokumentów we wszystkich branżach niezbędnych do dokonania
odbioru przez Zamawiającego;
Zgłaszanie robót do odbioru/ odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego;
Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót
w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż 10 dni;
Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami
opisanymi w zapytaniu ofertowym.;
Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych;
Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac;
Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości
przedmiotu umowy do odbioru końcowego;
Przedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej z okresem odpowiedzialności
rozpoczynającym od dnia przekazania placu budowy aż do momentu odbioru prac kontraktowych,
w zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu/ ubezpieczenie CAR, ubezpieczenie
EAR którego przedmiotem ubezpieczenia będą roboty kontraktowe, na które składa się wartość
wykonywanych prac budowlanych nie mniejszą niż wartość podpisanej umowy brutto określona w
§ 2 ust. 1 niniejszej umowy oraz wszelkie wykorzystywane materiały, sprzęt budowlany wraz z
zapleczem budowy, zaś w przypadku ryzyk montażu odpowiedzialność za szkody w mieniu na
terenie, gdzie wykonywany jest montaż z obowiązkiem jej przedłużenia w przypadku zmiany
terminu określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy;
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21) Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty aż do
momentu odbioru;
22) Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą zgromadzone na placu budowy
materiały i urządzenia aż do momentu odbioru;
23) W czasie wykonania robót Wykonawca powinien utrzymać plac budowy w stanie umożliwiającym
korzystanie przez Zamawiającego z pomieszczeń sąsiadujących, placów parkingowych, dróg
wewnętrznych, składować materiały i sprzęt w ustalonych miejscach i utrzymać plac budowy w
należytym porządku, a zbędne przedmioty usuwać z placu budowy na bieżąco;
24) Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w
stosunku do wskazanych materiałów: certyfikaty zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi
europejskie normy i załączyć je do protokołu końcowego odbioru robót;
25) W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w
kolejności:
a) europejskie aprobaty techniczne,
b) wspólne specyfikacje techniczne,
c) normy międzynarodowe,
d) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizujące.
26) W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w
kolejności:
a) Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe,
b) Polskie Normy,
c) Polskie aprobaty techniczne.
27) Wykonawca zobowiązany jest postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy
o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów
zgodnie z ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1987) i ustawy Prawo
Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r., (Dz. U. z 2017, poz. 519 ze zm.) jak i w razie
potrzeby zgłaszania informacji o wytwarzanych odpadach do Wydziału Środowiska i Rolnictwa;
28) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzone elementy dróg, ulic, chodników,
placów zieleni i elementy małej architektury itp. wraz z kosztami przywrócenia uszkodzonych
elementów do stanu pierwotnego;
29) W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie
przedmiotem dodatkowego porozumienia nie wchodzącego w zakres i przedmiot niniejszej
umowy;
30) Prowadzenie prac szczególnie hałaśliwych w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym;
31) Przywrócenie na własny koszt do stanu pierwotnego terenu po zapleczu robot, w terminie
wskazanym przez Zamawiającego;
32) Usunięcie szkód spowodowanych na skutek jego działania w trakcie realizacji robót, w terminie
wskazanym przez Zamawiającego;
33) Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów
Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą
Prawo budowlane i innym służbom umocowanym prawnie oraz udostępnienia im danych i
informacji wymaganych ustawą;
34) Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest do wyposażenia osób (pracowników)
realizujących przedmiot umowy w identyfikatory umożliwiające identyfikację Wykonawcy.
Identyfikatory identyfikujące Wykonawcę wymagane są w przypadku braku możliwości innej
identyfikacji wizualnej;
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35) W przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót
zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego;
36) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi badania, które nie były przewidziane
niniejszą umową. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane
materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych
obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są
zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego;
§7
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące miejsca i warunków realizacji umowy
Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
zapoznał się z warunkami lokalnymi, w których będą realizowane roboty w tym z możliwością urządzenia
zaplecza technicznego, warunkami zasilania w energię, wodę i inne media, ze stanem dróg dojazdowych,
urządzeniami telekomunikacyjnymi, możliwością zakwaterowania załogi oraz uwzględnił je w kalkulacji
ceny ofertowej.
§8
Nadzór nad realizacją umowy
1. Nadzór ze strony Zamawiającego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadził będzie/prowadzić
będą: (imię i nazwisko) ........................................ tel. ................................. adres email
…………………………………………….…
2. Kierownikiem
budowy
ze
strony
Wykonawcy
będzie:
..................................
tel.
.............................................. adres email: …………………. posiadający (-a) uprawnienia w specjalności
………….., Nr uprawnień: ………............................
3. Kierownikiem robót/ Kierownikami robót ze strony Wykonawcy będzie/będą: .................................. tel.
.............................................. adres email: …………………. posiadający (-a) uprawnienia w
specjalności…………., Nr uprawnień: ………............................
……………………………………………………………………………………………..
4. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy oraz pozostałych osób przedstawionych w
ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
5. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 2 i 3 niniejszego
paragrafu w następujących przypadkach:
1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;
2) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od
Wykonawcy.
6. W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, nowe osoby powołane
do pełnienia ww. obowiązków muszą spełniać wymagania określone w Zapytaniu ofertowym w
zakresie warunków zamówienia dla danej funkcji.
7. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego
paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest
dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez
Zamawiającego.
§9
Odbiór robót budowlanych
1. Strony ustalają, że zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do obioru końcowego całości prac objętych
umową jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem uznania przez komisję
odbioru, że roboty budowlane zostały prawidłowo zakończone.
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 7 dni
roboczych po ich zgłoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy oraz
skutecznym powiadomieniu o dokonaniu wpisu inspektora nadzoru.
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3. Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustaliły w harmonogramie odbiory
częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do dziennika budowy, a Zamawiający dokona ich
odbioru w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych 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. Potwierdzeniem dokonania częściowego odbioru robót budowlanych będzie protokół
częściowego odbioru robót budowlanych stanowiący podstawę do wystawienia przez Wykonawcę
faktury częściowej.
4. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę pismem o osiągnięciu gotowości do odbioru
końcowego. Odbiór zakończy się nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpoczęcia prac
przez Komisje odbiorową.
5. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz
jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.
6. Na co najmniej 3 dni robocze przed dniem odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt. 8 niniejszej umowy oraz wszystkie
dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności
Dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa
wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia i inne wymagane
przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę. W
przypadku nie dostarczenia kompletu powyższych dokumentów Zamawiający będzie miał prawo
odmówić rozpoczęcia czynności odbiorowych. Za nową datę zgłoszenia i odbioru robót będzie uznany
termin, w którym Wykonawca dostarczył komplet w/w dokumentów z uwzględnieniem ewentualnych
konsekwencji wynikających z zapisów zawartych w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.
7. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i
zalecenia poczynione w trakcie odbioru końcowego.
8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął
gotowości do odbioru, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. Wykonawca ponownie
zgłosi przedmiot umowy do odbioru, po usunięciu stwierdzonych uchybień.
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. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w
wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo:
a) obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi dla
robót wadliwie wykonanych,
b) zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy bez utraty praw wynikających z gwarancji lub
rękojmi dla robót wadliwie wykonanych;
2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
a)
jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i
technicznej, przy czym wartość obniżenia wynagrodzenia zostanie określona zgodnie z zapisem
zawartym w § 2 ust. 4 niniejszej umowy;
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 przez Wykonawcę bez dodatkowego
wynagrodzenia, a w sytuacji odmowy ich wykonania przez Wykonawcę w terminie określonym
przez Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do wykonania ich we własnym zakresie i
obciążenia kosztami Wykonawcy.
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10.Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy
odbiorze wad
11.W przypadkach określonych w ust. 9 pkt. 1) i ust. 10 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany
jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

§ 10
Gwarancja i rękojmia
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo
wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy (rękojmia za wady fizyczne).
Strony umowy postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady na cały wykonany
przedmiot umowy na zasadach ogólnych.
Niezależnie od przysługujących Zamawiającemu uprawnień z tytułu rękojmi Strony postanawiają, iż
Wykonawca ponosi także odpowiedzialność w ramach gwarancji. Wykonawca udziela gwarancji
jakości na cały wykonany przedmiot umowy (wszystkie elementy przedmiotu umowy, zarówno na
roboty, materiały i urządzenia) na okres ……………. miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru
końcowego przedmiotu umowy z wyjątkiem:
1) elementów przedmiotu umowy, wskazanych w Załączniku 1B do zapytania ofertowego Dodatkowe wymagania dotyczące niektórych elementów przedmiotu zamówienia, Wykonawca
udziela gwarancji na zasadach opisanych w tym Załączniku;
2) urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – wg gwarancji
producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez
producenta opcjonalnych okresów gwarancji.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej w dacie odbioru
końcowego, jako załącznik do protokołu.
W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne będą się odbywały nie częściej niż raz w roku, chyba że
częstsze terminy wskazane będą w karcie gwarancyjnej oraz Wykonawca zapewnia bezpłatną
wymianę wszystkich elementów, które uległy uszkodzeniu podczas prawidłowej eksploatacji w
terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Czas reakcji serwisu od momentu powiadomienia –
do 24 godzin.
Gwarancja obejmuje:
1) Usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie zamówienia powstałych w okresie
gwarancji.
2) Koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca.
Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek:
1) Działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności.
2) Normalnego zużycia budynku lub jego części.
3) Winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad i usterek w
terminie uzgodnionym z Zamawiającym, a wad i usterek szczególnie uciążliwych, w tym awarii
urządzeń i instalacji – w ciągu 24 godzin.
Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie czternastu
(14) dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego.
Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad wiedzy
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technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako
odmowa usunięcia wady.
10.
W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się z terminów, o
których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu
podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
11.
Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i
Zamawiającego.
12.
Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.
13.
Jeżeli wada elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla
którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub
usterek w obu elementach.
14.
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.
15.
Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji lub rękojmi odbędzie się na wniosek
Zamawiającego, który zostanie przesłany do Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.
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. Inne postanowienia
niniejszego paragrafu w zakresie usuwania wad i usterek stosuje się odpowiednio.
16.
Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do obiektu w celu usunięcia wad i usterek.
§ 11
Odstąpienie od umowy
.1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 7 dni
od daty przekazania terenu robót lub nie podejmuje ich, przez okres 7 dni pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie;
2) Wykonawca przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w § 5 ust. 5 niniejszej
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, lub przerwy w realizacji robót przez Wykonawcę krótsze
niż 7 dni, wystąpiły co najmniej dwukrotnie.
3) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z umową, przepisami prawa, sztuką budowlaną, wymogami
technicznymi i normami co zostało potwierdzone w dzienniku budowy i/lub w pismach kierowanych
do Wykonawcy;
4) W przypadku gdy wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty
Podwykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 8 niniejszej umowy, lub konieczność dokonania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
.2 Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania do
zapłaty w terminie 2 miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej
umowie,
2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania
protokołu odbioru robót, w terminie 1 miesiąca od zgłoszenia do odbioru,
3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.
.3 Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w
terminie 30 dni od dnia, w którym strona powzięła wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę odstąpienia.
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.4 W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół
inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, do zaakceptowania przez
Zamawiającego;
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 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.
.5 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. 4 pkt 3 niniejszego paragrafu,
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.
.6 Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania części umowy nastąpi na
podstawie:
1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo–
finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowofinansowego, o którym mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy) od ogólnej wartości przedmiotu
zamówienia;
2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi zgodnie z ustaleniami
§2 ust. 4 pkt. 2 niniejszej umowy.
.7 Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie
ustalenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę, wartości robót budowlanych na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawcę, sprawdzonego przez Zamawiającego, w oparciu o aktualne ceny
określone w wydawnictwie Sekocenbud.
§ 12
Kary umowne
.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy;
2) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki;
3) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w trakcie okresu
gwarancji - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy
za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
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4) za zwłokę w przedstawieniu dokumentów ubezpieczeniowych określonych w §14 i §6 ust. 2 pkt 20
niniejszej umowy w wysokości 0,25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy za każdy dzień zwłoki;
5) w przypadku nie odnowienia i nie przedłożenia przez Wykonawcę polisy od odpowiedzialności
cywilnej w wysokości 10 000,00 zł brutto;
6) za zwłokę w przedstawieniu harmonogramu rzeczowo-finansowego, w wysokości 0,25%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.
.2 Wykonawca w przypadku realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców zapłaci Zamawiającemu
karę umowną:
1) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom
w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień
zwłoki,
2) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia
umownego brutto przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki.
3) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto
przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki ponad termin, o którym mowa w § 4 ust 4
niniejszej umowy,
4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1%
wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki;
5) za nie dostarczenie na żądanie Zamawiającego wszelkich niezbędnych dokumentów i/lub
oświadczeń potwierdzających zapłatę przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy należnego
wynagrodzenia - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego
Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki.
.3 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
.4 Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia na
podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
.5 Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
.6 Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w
wyznaczonym terminie.

.1

.2
.3

.4

§ 13
Zabezpieczenia realizacji umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……% ceny oferty
brutto, co stanowi kwotę w wysokości: .................................................zł (słownie:
......................................)
Zabezpieczenie wniesione w formie: ………………………........................................
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.
W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w
ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte
wykonanie, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. Pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona
lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego, o
którym mowa w § 9 niniejszej umowy.
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.5 W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 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 Zapytaniu ofertowym. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.
.7 W przypadku utraty ważności gwarancji wniesionej w formie bezgotówkowej, zabezpieczenie
należytego wykonania umowy będzie potrącone z należytego Wykonawcy wynagrodzenia, bez
konieczności uzyskania zgody Wykonawcy.

.1

.2

.3

.4

§ 14
Ubezpieczenie OC
Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej, w okresie realizacji przedmiotu umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą
niż wartość kontraktu.
Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej
kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty
wystawienia polisy.
W przypadku nie odnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiający może
odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie
Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było
możliwe – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o
których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.
W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 5 niniejszej umowy wystąpi
konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do
przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej albo, jeśli nie jest to możliwe, do
wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z przedłużonego terminu realizacji
umowy.

§ 15
Zmiana 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. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w następujących przypadkach:
1) w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy – przedłużenie terminu wykonania nie
dłużej jednak niż łącznie o 60 dni, w przypadkach:
a) gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie należytemu wykonaniu
zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków –
o okres trwania tych okoliczności;
b) gdy wystąpią zdarzenia losowe uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w
szczególności: działanie siły wyższej, klęska, akt terroru, katastrofa - o okres trwania tych
okoliczności;
c) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie – o
okres trwania konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w
projekcie, oraz okres niezbędny do wykonania robót będących konsekwencją

14

d)

e)

f)
g)

h)

2)
a)
b)

3)

4)

wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania rozwiązań nie
wykraczających poza dotychczasowy zakres przedmiotu umowy;
konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub w zakresie realizacji
umowy z uwagi na należyte wykonanie zamówienia (np. roboty zamienne, nowsza
korzystniejsza technologia) - o okres nanoszenia zmian w dokumentacji projektowej lub
konsultacji oraz okres niezbędny do wykonania robót będących konsekwencją
wprowadzonych zmian;
wystąpienia niesprzyjających, niekorzystnych warunków atmosferycznych i klimatycznych
uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie prac budowlanych lub uniemożliwiających
dojazd na teren budowy lub uniemożliwiających spełnienie wymogów technologicznych lub
realizację w sposób określony Umową i potwierdzonych przez Inspektora nadzoru,
wynikających z obowiązujących przepisów prawa – w szczególności Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych, odnotowanych o godz. 7.00 na terenie budowy, a
powstała z tego powodu przeszkoda w terminowej realizacji robót pozostaje w związku
przyczynowo - skutkowym z powstałym opóźnieniem - o okres trwania tych warunków;
wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę - o okres na który wstrzymano prace;
wstrzymania prac budowlanych przez Zamawiającego lub przez właściwy organ w
szczególności w przypadku wystąpienia: niewypałów i niewybuchów, wykopalisk
archeologicznych, warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych
uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy - o okres na który wstrzymano prace;
realizacji robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność
skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań - o okres niezbędny do
wykonania robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy;
w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadkach:
rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy w przypadku
wystąpienia ewentualnych robót zaniechanych (zmniejszenie wynagrodzenia);
zmiany obowiązującej stawki VAT; w tej sytuacji do kwoty netto zostanie doliczony należny
podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów (zmiana wysokości
wynagrodzenia dotyczyć będzie robót wykonanych po dacie podpisania aneksu);
pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót w stosunku do założeń zawartych w
dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowana jest niniejsza umowa (w
przypadku gdy zmiana podyktowana będzie usprawnieniem procesu budowy czy
polepszeniem warunków eksploatacji bądź gdy wykonanie w technologii wskazanej w
dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe, a także w przypadku
pojawienia się na rynku technologii nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy) w zakresie niezbędnym do realizacji
przedmiotu umowy, stosownie do zaistniałych okoliczności, z ewentualną zmianą
wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokości bądź jego
podwyższeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana ta będzie miała
wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem, z zastrzeżeniem, że
Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z
przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia zasadności zmiany
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń (gdy wykorzystanie materiałów budowlanych,
sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się
niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiększeniem
bezpieczeństwa na budowie lub zmianą przepisów prawa, a także w przypadku pojawienia
się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
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3.

4.

5.
6.
7.

zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy) na inne materiały,
urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy
użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, z ewentualną zmianą
wynagrodzenia tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokości bądź jego
podwyższeniem, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana ta będzie miała
wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem, z zastrzeżeniem, że
Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z
przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia zasadności zmiany
wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
5) osób funkcyjnych wskazanych w umowie ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy,
6) rezygnacji z podwykonawstwa lub wprowadzenia podwykonawstwa – w sytuacjach
wynikających ze specyfiki działalności Wykonawcy lub zaistnienia w troku umowy trudnych
do przewidzenia okoliczności,
7) zaistnienia przesłanek o których mowa w § 5 ust. 5 niniejszej umowy,
8) wystąpienia ewentualnych robót zamiennych lub robót zaniechanych zgodnie z § 2 ust. 4
niniejszej umowy,
9) innych warunków umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia nie znane były fakty mające na nie
wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla
realizacji przedmiotu zamówienia.
10) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia;
11) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń
Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia.
Poza przypadkami, o których mowa w ust. 2, dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy
w okolicznościach i na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 1 termin realizacji
zamówienia określony w § 5 ust. 1 umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas
niezbędny do zakończenia wykonywania jego przedmiotu w sposób należyty, o okres trwania tych
okoliczności, nie dłużej jednak niż o 60 dni i tylko w przypadku gdy nie były one następstwem
okoliczności za które odpowiada Wykonawca.
Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie
obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.
Wszystkie postanowienia zawarte w ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 8 ust. 4, 5 niniejszej umowy Wykonawca
zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Zamawiającego z wyprzedzeniem umożliwiającym
aneksowanie Umowy w trybie niewywołującym opóźnienia w planowanych terminach, nie później
jednak niż 2 tygodnie przed planowaną zmianą.

§ 16
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez
pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów, dotyczących przenoszonej wierzytelności
(umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia, oświadczenia itp.) nie mogą stać w sprzeczności z
postanowieniami niniejszej umowy.
2. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego
adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio
wskazany adres będą uważane za skuteczne.
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3. Każda ze stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie osób
wskazanych w § 8 ust. 1 i 2.
4. Czas obowiązywania umowy Strony ustalają do dnia upływu okresu rękojmi.
5. Wszystkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
6. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z umową powinna być kierowana na niżej podane
adresy Stron:
dla Wykonawcy: ……………………… .
dla Zamawiającego: …………………. .
7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy
prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym:, Prawo budowlane, Kodeks
cywilny.
8. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca i siedziby Zamawiającego.
9. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy.
10. Integralną częścią umowy stanowią załączniki:
) dokumentacja projektowa:
NR 1B do Zapytania ofertowego- Dodatkowe wymagania dotyczące niektórych elementów
przedmiotu zamówienia,
NR 1C do Zapytania ofertowego- Przedmiar robót
) Zapytanie ofertowe;
) oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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