UMOWA Nr WI…..2018
zawarta w dniu ……..2018 r. w Bystrzycy Kłodzkiej, pomiędzy:
Gminą Bystrzyca Kłodzka, ul. Henryka Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka,
zwaną dalej: „Zamawiającym", którą reprezentuje:
Renata Surma – Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: Janina Gunia
a
……………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………..
2. ………………………………………………..
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie zapytania
ofertowego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), została zawarta umowa
o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn.:
„Remont nawierzchni drogi z destruktu asfaltowego na dz. nr 593/2
oraz na części dz. nr 593/1, obręb Pławnica”
CPV 45100000-8, 45230000-8, 45233000-9,45100000-8

zgodnie:
a) z Dokumentacja projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót,
b) z ofertą Wykonawcy, będącymi integralną częścią niniejszej umowy, za cenę
ofertową ustaloną w trybie przetargu nieograniczonego w wysokości:
Netto:
…………. zł
Podatek VAT:
…………. zł
Brutto:
…………. zł
(słownie brutto:………………………………………………………………….).
2.
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i będzie płatne jednorazową fakturą
końcową.
3.
Przedmiotem rzeczowym robót określonych w ust. 1 są roboty budowlane wraz
z organizacją ruchu drogowego tymczasowego, prowadzoną przez cały czas trwania
robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarządzaniem.
4.
Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody w formie pisemnej Zamawiającego
przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
5. Wykonawca jest płatnikiem VAT.
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§2
PODWYKONAWCY
1.
Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia
z wyłączeniem prac (części zamówienia) wymienionych w ust. 2.
2.
Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartą umową
o podwykonawstwo, wykona(ją) następujące prace (części zamówienia): ________________
3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o podmiotach, którym zamierza
powierzyć realizację prac, o których mowa w ust. 2, wskazując nazwę podmiotu oraz
część zamówienia, którą mu powierzy.
4. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.
4.1. Umowa z Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą:
a)
Zamawiający zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, których
przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych lub ich zmiany, na zasadach
określonych wart. 6471 Kodeksu Cywilnego. Zatrudnianie Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bez zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo
jest niedopuszczalne.
b) Wykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia
publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy,
a także projektu jej zmian.
c)
Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia
do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, a także do projektu jej zmiany, w szczególności, gdy:
− nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym;
− termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy;
− umowa z Podwykonawcą o podwykonawstwo dotyczy innej części zamówienia niż
wskazana w ofercie bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę
jej zakresu;
− termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 3 ust. 3 umowy; -wartość umowy za wykonanie części zamówienia
zleconej Podwykonawcy jest wyższa niż wartość tej części wynikająca z oferty
Wykonawcy - dotyczy cen jednostkowych (tj. ceny jednostkowe w ofercie
Podwykonawcy są wyższe niż ceny jednostkowe w ofercie Wykonawcy) oraz ogólnej
ceny oferty;
− umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy
od dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy za części
zamówienia zrealizowane przez Podwykonawcę;
− umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami;
− w umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy;
− umowa nie zawiera zapisów dotyczących obowiązku zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę.
d) Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany,
w terminie 14 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację projektu lub projektu jej
zmiany przez Zamawiającego.
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e)
Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane lub kopię zmiany tej umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
f)
Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności
w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niż uprzednio przedłożony
do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.
g)
Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane ido jej zmiany, w terminie
14 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez
Zamawiającego.
h) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
7-dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się od nowa od dnia przedstawienia
poprawionego projektu lub umowy.
i) Wykonawca, 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 niniejszego zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów
o wartości większej niż 50.000,00 zł.
j) Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo
jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiający
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
k)
Kopie umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem
przedkładający.
I) Obowiązki Wykonawcy w zakresie umów z Podwykonawcami dotyczą także umów
Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. Integralną częścią takich umów winna
być zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej
z projektem umowy.
4.2. Płatności:
a)
Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, o których mowa w lit. b), biorącym udział
w realizacji odebranych robót budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,
o których mowa powyżej, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane.
b)
W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej
zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
na konto podane w umowie, 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 i usługi.
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c) Wynagrodzenie, o którym mowa w lit. b), 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.
d)
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
e)
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy,
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doręczenia tej informacji.
f) W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w lit. e),
Zamawiający może:
− nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
− 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, albo
− dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.
g) Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy dokonana będzie w terminie
do 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia.
h)
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w lit. b), Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4.3.Kary umowne:
Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne.
4.3.1.Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto należnego
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
b)
z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto należnego
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień przekroczenia terminu,
c) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1%
wartości brutto wymienionej w § 1 ust. 1 umowy,
d) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% wartości brutto wymienionej
w § 1 ust. 1 umowy,
e) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do której Zamawiający zgłosił
w formie pisemnej sprzeciw w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1% wartości
wynagrodzenia brutto określonego w umowie o podwykonawstwo.
4.3.2.Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych,
z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
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4.4.Odstąpienie od umowy.
Zamawiający może, w terminie do 30 dni od zaistnienia niżej wymienionych
okoliczności, odstąpić od umowy z Wykonawcą,
jeżeli:
a)
zaistnieje konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 4.2. lit. b),
b) zaistnieje konieczność dokonania dwóch bezpośrednich zapłat na sumę większą niż
5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4.5.Zlecenie części prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*.
4.6.Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy(ców)*,
jak za działania lub zaniechania własne.
4.7.Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy zawartej przez
siebie z Podwykonawcą.
4.8.Na roboty wykonane przez Podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela
Wykonawca.
§3
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1.
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty
podpisania umowy.
2. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.
3. Termin realizacji przedmiotu umowy:
− od daty podpisania umowy do dnia 30.09.2018 r.
§4
ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ
1. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę min. 3 osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy do czynności
wskazanych przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w całym okresie
obowiązywania umowy oraz poinformowanie pracowników, o których mowa w ust. 3,
o uprawnieniach Zamawiającego, tj. kontroli zatrudnienia na terenie robót i obowiązku
poddania się takiej kontroli.
2.
Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest
zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu
przekazania terenu budowy listy osób biorących udział w realizacji zamówienia
z określeniem pełnionej funkcji i wskazaniem formy zatrudnienia (np. umowa o pracę,
umowa zlecenie, umowa o dzieło), a także okresu obowiązywania umowy.
4.
Zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do
umowy. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
skorygowaną listę osób.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do organów kontrolnych
uprawnionych do wglądu do dokumentacji pracowniczej, z wnioskiem o weryfikację
zawartych umów o pracę.
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§5
OBOWIĄZKI STRON
1. Obowiązki stron:
1.1.Obowiązki Zamawiającego:
a) Zamawiający zobowiązuje się przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy
do 7 dni od dnia podpisania umowy;
b) Zamawiający zapewni nadzór robót.
1.2.Obowiązki Wykonawcy w ramach ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia określonego w § 1 ust. 1 umowy:
a) Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, strzec
mienia znajdującego się na terenie robót, utrzymywać jezdnię wraz z dojazdami do
posesji w czystości, w czasie prowadzenia prac, a po zakończeniu robót usunąć poza
teren budowy wszelkie urządzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawić cały teren
budowy i robót uporządkowany, czysty i nadający się do użytkowania;
b) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wdroży projekt organizacji ruchu
na czas prowadzenia robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).
c) Wykonawca wykona i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego
stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót,
zgodnie z projektem.
d)
Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły bezpieczny dojazd i dojście
do ewentualnych posesji znajdujących się na odcinku remontowanej drogi;
e) Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poż., a także
przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
f) Wykonawca na terenie robót będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad
musi być zagospodarowany zgodnie zobowiązującymi przepisami. Wykonawca
odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających
ich
zagospodarowanie.
g)
Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć wykaz podwykonawców wraz
z określeniem zakresu powierzonych im części zamówienia.
h) Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z dokumentacją projektową,
STWiOR, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującymi przepisami
techniczno-budowlanymi i normami.
i) W przypadku natrafienia przez Wykonawcę na niezinwentaryzowane urządzenia
podziemne Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac
powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego.
j) Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca.
k) Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub
uszkodzeń mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu,
nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich.
l) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na placu budowy w czasie
od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty
protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót).
m)
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu
poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu
Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy.
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n) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń
podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, że koszt ich napraw
ponosi wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu
Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy.
§6
MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1.
Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać
przedmiot umowy z nowych materiałów budowlanych.
2. Materiały budowlane, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz
wymaganiom określonym w specyfikacjach technicznych.
3. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) Wykonawca
obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów budowlanych dane
potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2.
4.
Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów budowlanych,
o których mowa w ust. 1, uzyskać od Zamawiającego (Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego) zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając próbki oraz
okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane i dokumentacją projektową.
5.
Na żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w zakresie
dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy,
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy oraz
materiały do wykonania badań.
6. Koszt wykonania badań, o których mowa w ust. 5 obciąża Wykonawcę.
§7
ROZLICZENIE UMOWY
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonany przedmiot
umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe, płatne jednorazową fakturą końcową.
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 w pkt 1b nie będzie podlegało waloryzacji
w okresie obowiązywania Umowy, nie może być zmienione z powodu zmian popytu
i podaży na rynku pracy, zmian cen materiałów budowlanych oraz zmian kursów walut
obcych.
2. Płatnikiem faktury jest Gmina Bystrzyca Kłodzka.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury za przedmiot umowy w terminie
30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury pod warunkiem odbioru
robót bez usterek i wad.
4. Faktura VAT za wykonanie przedmiotu umowy wystawiona zostanie po zakończeniu
odbioru końcowego przedmiotu umowy na podstawie protokołu końcowego.
§8
ZASADY ODBIORU ROBÓT
Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy, który będzie
zgłaszany w następującym trybie:
1. Kierownik Budowy pisemnie zgłasza Zamawiającemu, gotowość obiektu do odbioru.

7

2. Wykonawca w dniu rozpoczęcia czynności odbiorowych przekaże Zamawiającemu
następujące dokumenty: operat powykonawczy zawierający niezbędne aprobaty
techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, atesty wbudowanych materiałów,
wyniki pomiarów kontrolnych oraz oświadczenia Kierownika Budowy o wykonaniu
przedmiotu umowy i uporządkowaniu terenu.
3. Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe w ciągu 10 dni od daty stwierdzenia
przez inspektora nadzoru, że przedmiot umowy jest gotowy do odbioru i zakończy je
w ciągu 14 dni licząc od dnia rozpoczęcia czynności odbiorowych.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiający może
złożyć oświadczenie o obniżeniu należytego Wykonawcy wynagrodzenia albo
odstąpieniu od umowy, chyba, że Wykonawca niezwłocznie i bez nadmiernych
niedogodności dla zamawiającego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę
usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub
naprawiana przez Wykonawcę albo Wykonawca nie uczynił zadość obowiązkowi
wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wad.
5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego
o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robót, jako wadliwych.
6. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo
zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
7.
Odbiory robót zostaną dokonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót.
§9
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.
Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny
oferty brutto.
2.
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie
…………………………..
3.
W przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu realizacji niniejszej
umowy określonego w§3 ust. 3 umowy powyżej 15 dni Wykonawca zabezpieczy
należyte wykonanie umowy z ważnością 30 dni ponad nowo ustalony termin.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie
zwrócone Wykonawcy:
a)
70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane,
b) 30% w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady – gwarancji.
§10
GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty objęte umową na okres…….. (jednak nie
mniej niż 24 miesiące)
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się:
a) w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego
bezusterkowego.
b) dla wymienionych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie
określonym w ust. 1, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego okresu.
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4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów
i nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad. Przeglądy gwarancyjne będą odbywać się
po odebraniu budowy z udziałem obu stron. Zalecenia z przeglądów Wykonawca ma
realizować w terminie ustalonym w przeglądzie.
5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wady i wady nie usunie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, który ustali termin z uwzględnieniem zakresu robót
do wykonania, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczeństwo Wykonawcy lub może wystąpić do Gwaranta z żądaniem zapłaty
z tytułu nienależytego wykonania umowy na podstawie przedłożonego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na czas rękojmi i gwarancji.
6. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte
niezwłocznie.
7. Przeglądy gwarancyjne dokonywać będzie komisja powołana przez Zamawiającego.
W protokole odbioru pogwarancyjnego strony określą zakres wad i usterek i termin
dla ich usunięcia.
8.
Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie
od uprawnień z tytułu rękojmi.
9. Strony rozszerzają okres rękojmi na okres udzielonej gwarancji jakości.
§11
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za przekroczenie umownego terminu wykonania przedmiotu umowy oraz
nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub
gwarancji, w wysokości 0,2% wartości umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 1
umowy, za każdy dzień przekroczenia;
b) za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 10% wartości umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 1 umowy;
c) za niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy - w wysokości
1.000,00 zł za każdego pracownika objętego przedmiotowym obowiązkiem i wskazanego
na liście osób biorących udział w realizacji zamówienia, który nie będzie zatrudniony
(przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę, za każdy
stwierdzony przypadek;
d) za niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy - wysokości 0,1%
wartości umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 2 umowy, za każdy dzień
przekroczenia;
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, za odstąpienie od przedmiotu
umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% wartości ceny
ofertowej brutto wymienionej w§ 1 ust. 1 umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy wystąpią
okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych,
z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wartość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
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§12
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
a) wystąpią przesłanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają
wykonanie umowy,
b) Wykonawca zaniecha realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich
przez okres 10 dni,
c) Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie z dokumentacją
projektową lub STWiOR.
2.
W przypadkach wymienionych w ust. 1 lit. b) i c) Zamawiający może wezwać
Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczyć w tym celu dodatkowy
termin po upływie, którego ma prawo odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie
lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części umowy.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty
upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 2 lub w terminie 30 dni
od zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy z przyczyn określonych
w ust. 1 lit. a).
§13
ZMIANY W UMOWIE
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane jedynie w formie
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem
nieważności.
2.
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna
z następujących okoliczności:
2.1. Zmiany terminu realizacji zadania w przypadku:
a) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano
w opisie przedmiotu zamówienia;
b) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które
te przepisy narzucają;
c) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie,
a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy;
d) natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio
niezinwentaryzowane uniemożliwiające planowe wykonanie robót.
2.2.Zmian osobowych w przypadku:
a)
zmiany osób odpowiadających za realizację umowy – kierownika budowy
pod warunkiem, że osoby te posiadają uprawnienia wymagane przepisami Prawa
budowlanego;
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b) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada
tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do
wykonania zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak
dotychczasowy podwykonawca,
c)
powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji
zadania, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy
podwykonawcy(ców) na etapie złożenia oferty lub rozszerzenia zakresu pod
wykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, w szczególności
gdy posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania
przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań
technologicznych w porównaniu do wskazanych w dokumentacji projektowej i STWiOR.
2.3.Zmiany wysokości wynagrodzenia i pozostałe zmiany:
a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje
skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);
b) w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się
możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umownej
z tego tytułu;
c) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania
atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia),
które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji;
d) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacją przez
Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty,
które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi
świadczeniami.
e) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano
w opisie przedmiotu Zamówienia;
2.4.Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy
wykonawca:
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego
podwykonawców.
§14
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy rzeczowo
i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
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§15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące
przepisy prawa, a w szczególności: przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych;
przepisy ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu
bez pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:
− 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
− 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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