Nr sprawy: IKS.271.ZP.PN.07.2018

Umowa Nr
(Projekt umowy)

zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego w dniu …......................... 2018 r. pomiędzy
Gminą Choczewo z siedzibą w Choczewie, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210
Choczewo NIP: 588-20-95-694; Regon: 191675250
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy – Wiesława Gębkę
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a

.....................................................................................................
NIP:
reprezentowanym przez
....................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści:
w wyniku rozstrzygniętego postępowania nr IKS.271.ZP.PN.07.2018 o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. W oparciu o dane zawarte w ofercie Wykonawcy, opracowane na podstawie specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
roboty budowlane obejmujące zamówienie „Budowa budynku zaplecza socjalnego
– dokończenie budowy” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wydatki związane
z budową obiektu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Choczewku”.
2. Szczegółowy zakres robót określa załączona dokumentacja techniczna, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót i specyfikacja istotnych warunków zamówienia
(SIWZ). Warunki zawarte w tych dokumentach stanowią integralną część umowy . Roboty
muszą
być
wykonane
zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami,
normami
oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu
umowy wyłącznie materiałów posiadających wymagane prawem aprobaty techniczne bądź
atesty.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie prace fizyczne polegające na faktycznym
wykonywaniu robót budowlanych będą wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o
pracę w rozumieniu przepisów z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1666 z późn. zm.).
4. Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy jest
zobowiązany do złożenia Wykazu osób, które będą realizować wyszczególnione w ust. 2
roboty, wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę. Zamawiający nie
przekaże placu budowy do momentu otrzymania wykazu, o którym mowa w zdaniu
poprzednim. Wynikłe z tego tytułu opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy będzie
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traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy.
5. W przypadku zmiany osób wymienionych w Wykazie, o którym mowa w ust. 4,
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanego wykazu
osób. Zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 4 nie wymaga aneksu do umowy.
6. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu
zanonimizowane tj. pozbawione danych osobowych, kopie umów o pracę zawartych przez
Wykonawcę z osobami skierowanymi do wykonywania robót określonych w ust. 2 Umowy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
robót w celu zweryfikowania, faktu czy osoby wykonujące określone w ust. 2 czynności są
osobami wskazanymi w Wykazie osób, o którym mowa w ust. 4.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

§2
Termin realizacji
Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot umowy został zrealizowany i przekazany
Zamawiającemu w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.
Za datę zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę zakończenia
wszystkich robót, zgłoszenia ich zakończenia Zamawiającemu oraz przekazania
Zamawiającemu kompletnych operatów kolaudacyjnych (2 egzemplarze) wraz z pisemnym
wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót.
Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu
wykonania robót lub ich części, tempo robót według Zamawiającego nie pozwoli na
terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla
przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają
Wykonawcę.
Zamawiający ma możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn
nie leżących po stronie Wykonawcy.
Dopuszczalne zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy oraz warunki tych zmian
zostały szczegółowo opisane w § 14 nin. umowy.
W przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny
okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie
okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo
uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego, z wyjątkiem
zaistnienia okoliczności, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 9 lit. a.
Integralnym załącznikiem do umowy jest kosztorys opracowany metodą kalkulacji
uproszczonej wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów i ilości robót. Ponieważ
obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie
wykorzystywany do rozliczeń częściowych i do obliczenia należnego wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji (o której mowa w § 7 ust.
5 Umowy) przez Zamawiającego z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy,
a więc w sytuacji uregulowanej w § 13 ust. 8 i 9 umowy.

§3
Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1)
protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy oraz posiadanej dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem §1 ust. 4,
2)
wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy.
3)
zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji
niniejszej umowy.
4)
bieżąca kontrola jakości wykonywanych robót, oraz ich zgodności
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5)

z projektem budowlanym,
udział przy odbiorach częściowych i końcowym robót od Wykonawcy.

§4
Obowiązki Wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego w terminie 7 dni od zawarcia
umowy.
2) prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy
zgodnie z ich przeznaczeniem oraz użycie do wykonania przedmiotu umowy wyłącznie
materiałów posiadających wymagane prawem aprobaty techniczne bądź atesty,
3) zorganizowanie placu budowy, w szczególności:
- dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z właścicielami i zarządcami
infrastruktury zlokalizowanej w obrębie prowadzonych prac (Energetyka,
Telekomunikacja, Wodociągi, itp.),
- właściwe zabezpieczenie terenu i placu budowy poprzez ustawienie tablic
informacyjnych, dozór terenu budowy,
4) wszelkie koszty związane ze zorganizowaniem placu budowy, koszty zabezpieczenia
terenu i placu budowy (w tym wykonanie ogrodzenia tymczasowego), koszty związane
z zapewnieniem wymagań BHP i sanitarnych, odszkodowania za uszkodzenia
uzbrojenia terenu i istniejących urządzeń budowlanych, koszty związane z likwidacją
placu budowy ponosi Wykonawca,
5) prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy i udostępnianie
go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem
dokonywania wpisów i potwierdzeń,
6) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami
umowy, ofertą wykonawcy oraz aktualnie obowiązującymi normami, przepisami
prawa, w tym przepisami BHP i wiedzą techniczną. Za jakość robót odpowiada
Wykonawca.
7) Wykonanie przedmiotu umowy przez osoby zatrudnione na umowę o pracę
w rozumieniu przepisów z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 1666 z późn. zm.).
8) szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania umowy.
9) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą powstać w związku
z prowadzonymi pracami. Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność
cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących
pracowników, osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami w tym
także ruchem kołowym.
10) pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach w opisie przedmiotu
zamówienia, niezwłocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialności
za szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu.
11) wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza robót oraz strzeżenie mienia
znajdującego się na jego terenie, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa
realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone
roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania
realizacji robót, zapewnić w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego
na wszystkich drogach, używanych przez niego podczas prowadzenia robót, zapewnić
dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu wykonywanych robót.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren robót od chwili jego przejęcia.
12) zgłoszenie pisemne wykonanych robót do odbioru końcowego.
13) przedstawienie w dniu odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu,
na wniosek Zamawiającego, protokołu z prób i badań tych robót.
14) na każde żądanie Zamawiającego okazywanie dokumentów (atestów, certyfikatów itp.)
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stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiałów,
wyrobów, urządzeń używanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10
ustawy Prawo budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiający ma prawo w
każdym momencie realizacji przedmiotu umowy zrezygnować z użytych materiałów,
wyrobów jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
wymaganiami szczegółowego opisu przedmiotu umowy, a także z tych części robót,
których one dotyczą. Rezygnacja ta nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności
w formie pisemnej.
15) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami
badań, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i innych
dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych materiałów.
16) stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących
ochrony środowiska naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za
naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska
obciążają Wykonawcę.
17) utrzymanie w czasie realizacji robót terenu robót z dążeniem do minimalizacji
przeszkód komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów
i śmieci. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów
przez składowiska i dokonanie stosownych opłat.
18) odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich
wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy.
19) naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych
w okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn
ich powstania.
20) zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania jakości
materiałów, jakości robót wykonywanych z tych materiałów.
21) ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane przez siebie
podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi.
22) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót albo ich części bądź
urządzeń – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt własny.
23) w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatków koniecznych
do naprawienia wyrządzonej szkody.
24) uporządkowanie terenu robót i przekazanie go po zakończeniu robót Zamawiającemu
w terminie określonym w § 2 ust. 1 nin. umowy.
25) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych zgodnie z wymogami
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
26) wykonywanie wszystkich robót objętych umową, w taki sposób, aby nie zakłócać,
w stopniu większym, niż jest to niezbędne, interesów osób trzecich.
27) Opracowanie kompletnego operatu kolaudacyjnego w 2 (dwóch) egzemplarzach
w formie pisemnej (papierowej) w tym opracowanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej w wersji elektronicznej i przekazanie ich Zamawiającemu wraz z
pisemnym zgłoszeniem robót do odbioru końcowego Przedkładanie Zamawiającemu
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także
projektu jej zmian, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty
budowlane, i jej zmian z zachowaniem terminów i ustaleń określonych w § 5 niniejszej
umowy.
28) Przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów
o podwykonawstwo na usługi i dostawy o wartości mniejszej niż 0,5% wartości nin.
umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł,
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29) likwidacja placu budowy i zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie
po zakończeniu robót, lecz nie później niż 14 dni od daty dokonania odbioru
końcowego.

5.
6.

7.

8.

9.

§5
Podwykonawcy
1. W celu sprawnego wykonania robót i zapewnienia dobrej ich jakości Wykonawca może
zlecić część robót do wykonania podwykonawcom w oparciu o art. 647(1) kc oraz w oparciu
o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zlecenie wykonania części robót, o których mowa w §1 umowy podwykonawcom nie
zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane zamówienia.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich
za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców jak
za własne.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy:
1) zmiany podwykonawcy jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny
z założeniami nin. umowy i przepisami obowiązującego prawa
2) usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców,
którzy, przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy, dali powód
do uzasadnionych skarg, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy,
Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.
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 usługi, dostawy lub roboty budowlanej.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest
do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej
za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, i jej zmian. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany
jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej
z projektem umowy.
Zamawiający w terminie 14 dni od przekazania projektu umowy lub poświadczonej
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane zgłasza pisemne zastrzeżenia do tego projektu lub sprzeciw do poświadczonej
kopii umowy lub jej zmian, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w nin. §.
Wszystkie umowy pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami muszą zawierać w szczególności:
1) zakres prac powierzonych do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
a w przypadku podwykonawstwa robót budowlanych również załączenie części
dokumentacji projektowej dotyczącej zlecanej części;
2) wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
3) termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni, od dnia doręczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej oraz nie można uzależniać
uzyskania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę płatności od zapłaty
Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót
wykonywanych przed podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę;
4) termin realizacji nie dłuższy niż przewidziany nin. Umową;
5) wartość wynagrodzenia, przy czym jeśli wynagrodzenie za wykonanie robót
budowlanych, dostaw lub usług powierzanych do wykonania Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartość wskazaną w kosztorysie ofertowym
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Wykonawcy, zarówno co do całości jaki i poszczególnych pozycji kosztorysu,
odpowiedzialność finansowa Zamawiającego określona zostaje tylko do wysokości
wartości wskazanej w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;
6) sposób rozliczenia i płatności, który nie może zawierać postanowień dotyczących
sposobu rozliczeń za wykonany zakres uniemożliwiających rozliczenie tego zakresu
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie niniejszej umowy;
7) zapisy dotyczące rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania
niniejszej umowy;
8) sposób odbioru wykonanych robót budowlanych, zrealizowanych dostaw i wykonanych
usług w odniesieniu do odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego określonego
w § 6;
9) postanowienia zgodne z treścią przepisów nin. Umowy;
10. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian
w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy lub poświadczonej kopii umowy
przez Zamawiającego.
11. Za zaakceptowaną umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane Zamawiający uzna
umowę spełniającą łącznie następujące warunki:
1)
umowa zostanie przedłożona Zamawiającemu w postaci kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem, w maksymalnym terminie 7 dni od daty jej zawarcia, zgodnie
z zapisami ust. 6 niniejszego paragrafu,
2)
umowa spełnia wymagania określone w SIWZ,
3)
umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zgodnie z zapisami ust. 6 niniejszego paragrafu,
4)
umowa, do której Zamawiający nie wniósł sprzeciwu, zgodnie z ust. 10
niniejszego paragrafu
5)
Wykonawca wraz z umowami o podwykonawstwo przedstawi aktualny odpis
z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej dla podwykonawcy.
12. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6 , Zamawiający
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
13. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi i do jej zmian
w terminie 14 dni uważa się za akceptację poświadczonej kopii umowy przez
zamawiającego.
14. Za zaakceptowaną umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi
Zamawiający uzna umowę spełniającą łącznie następujące warunki:
1) umowa zostanie przedłożona Zamawiającemu w postaci kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem, w maksymalnym terminie 7 dni od daty jej zawarcia
i uwzględniać będzie zapisy ust. 9 nin. §,
2) umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zgodny z zapisami ust. 6 niniejszego paragrafu,
3) wykonawca wraz z umowami o podwykonawstwo przedstawi aktualny odpis
z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej dla podwykonawcy.
16. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego
dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom zgodnie z § 8 ust. 5 umowy.
17. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
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roboty budowlane, o których mowa w § 1 nin. umowy oraz dostawy lub usługi realizowane
w ramach tych robót w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty
budowlane.
18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17 nin. §, dotyczy wyłącznie zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia bez odsetek, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy
i usługi. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom tylko za ten zakres robót, który został odebrany przez
Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń i za ten zakres dostaw i usług, który dotyczy
odebranych robót budowlanych. Postanowienia dotyczą 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.
19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o zgłoszeniu
żądania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zamówienia na roboty budowlane,
o których mowa w § 1 nin. umowy dotyczącego dokonania bezpośredniej zapłaty, o której
mowa w ust. 17 nin. §.
20. Wykonawca może w terminie 7 dni od dnia doręczenia przez Zamawiającego informacji,
o jakiej mowa w ust. 19 nin. §, zgłaszać pisemne uwagi dotyczące zasadności zgłoszonego
żądania płatności. Brak przedłożenia uwag w wyznaczonym terminie traktowane będzie
jako akceptacja zasadności danej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.
21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20 nin. §, i w terminie określonym
w ust.20 nin. § Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) 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
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.
22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 17 nin. §, Zamawiający potrąca kwotę
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
23. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień
oraz aneksów do umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
§6
Odbiory
1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:
1) Odbiory częściowe robót polegające na sprawdzeniu i ocenie jakości i ilości robót
wykonanych, zanikających lub ulegających zakryciu
2) odbiór końcowy przedmiotu Umowy następuje po wykonaniu wszystkich robót
przewidzianych w umowie i po przekazaniu Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego
(2 egzemplarze).
2. Zgłoszenie do odbiorów częściowych oraz robót zanikających lub ulegających zakryciu jest
dokonywane przez Wykonawcę skutecznym zawiadomieniem Zamawiającego.
3. Wykonawca zgłasza pisemnie, lub drogą elektroniczną adres e-mail …………….
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4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiającemu o wykonaniu robót częściowych lub zanikających lub robót ulegających
zakryciu.
Zamawiający w ciągu 3-ch dni roboczych od daty zgłoszenia dokonuje odbioru
częściowego robót, po sprawdzeniu prawidłowości ich wykonania.
Jeżeli wykonawca nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w ust. 2 i 3 nin. § zobowiązany
jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia i otwory niezbędne do oceny
wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.
W dniu zgłoszenia robót do odbioru robót częściowych, zanikających lub ulegających
zakryciu, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane protokoły z prób i badań,
atesty na wbudowane materiały, certyfikaty, instrukcje.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty budowlane, o których mowa
w §1 nin. umowy (w tym: badania, próby końcowe ) w terminie określonym w § 2 ust. 1
nin. umowy, przy czym wykonawca zobowiązany jest jednocześnie do przekazania
Zamawiającemu kompletnych operatów kolaudacyjnych (2 egzemplarzy)
Za datę zakończenia przedmiotu umowy przyjmuje się datę zakończenia wszystkich robót
oraz przekazania Zamawiającemu kompletnych operatów kolaudacyjnych (2 egzemplarze)
wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty
powiadomienia, o którym mowa w ust.1pkt.2, z zastrzeżeniem ust. 13 i sporządzi protokół
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru końcowego przedmiotu umowy,
podpisany przez strony.
Odbioru końcowego przedmiotu umowy dokonuje komisja powołana przez
Zamawiającego.
Jeżeli w toku czynności odbiorów robót zostaną stwierdzone usterki lub wady,
Zamawiający może odstąpić od odbioru, w takiej sytuacji Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) w przypadku usterek nadających się do natychmiastowego usunięcia - Zamawiający
wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie usterek. W razie nie usunięcia usterek
w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie poprawek
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy;
2) w przypadku wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może, zachowując
roszczenie o naprawienie szkody:
a) jeżeli wady nie są istotne i umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;
b) jeżeli wady są istotne i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, odstąpić od umowy;
c) naliczyć kary wynikające z opóźnienia Wykonawcy;
d) zażądać ponownego wykonania umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu usterek
lub wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór robót zakwestionowanych
uprzednio jako wadliwe. Po usunięciu przez Wykonawcę usterek i wad na własny koszt,
zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca nie może odmówić
usunięcia wady lub usterki bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady lub usterki
w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy
i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane
niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli
w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane
roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę.
W przeciwnym wypadku koszty te obciążają Zamawiającego.
Odbiór ostateczny dokonywany jest przez przedstawicieli reprezentujących
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Zamawiającego, o których mowa w § 9 ust. 1 przy udziale Wykonawcy.
16. Zamawiający wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad
z tytułu rękojmi lub gwarancji ustalonej w umowie.
§7
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu
nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Za wykonany przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 i 2 Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:
Netto ………… zł.
plus należny podatek VAT …….. zł.
Razem Brutto: ……………… zł

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

słownie złotych : ................................................................
Wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie po protokolarnym odbiorze końcowym
zadania, w terminie określonym w §8 ust. 2.
Zamawiający dopuszcza jednokrotną możliwość dokonania rozliczenia finansowego
za wykonanie części robót objętych niniejszą umową. Wartość rozliczenia częściowego
nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w ust. 2
powyżej.
Rozliczenie finansowe, o którym mowa w ust. 4 będzie się odbywać na podstawie protokołu
odbioru częściowego robót i kosztorysu o którym mowa w § 2 ust. 7 umowy w terminie 30
dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, obejmuje wszystkie koszty niezbędne
do zrealizowania przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentacji technicznej, jak
również w niej nie ujętych, których konieczność wykonania Wykonawca mógł przewidzieć
na etapie składania ofert, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu
jakiejkolwiek części przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.
W przypadku konieczności zaniechania realizacji części zakresu przedmiotu Umowy,
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 § 1 Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiednio zmniejszeniu, sposób obliczenia wartości tych robót zostanie wyliczony
zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 13 ust. 8 i 9 niniejszej Umowy.
W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych wynagrodzenie
będzie podlegało zmianie.
Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności
uzgodniony przez strony oraz kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę metodą kalkulacji
szczegółowej, zawierające zakres robót według technologii przyjętej w kosztorysie oraz
zakres robót podlegających wykonaniu według zamiennej lub dodatkowej technologii, z
uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania określonych poniżej:
a) stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich, kosztów zakupu, podatku VAT i zysku
oraz ceny materiałów i sprzętu będą tożsame z wielkościami tych składników cenowych
oraz cen przyjętych do obliczenia ceny oferty,
b) ceny materiałów według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji
cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych
SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie i zawierających ceny zakupu,
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a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych
z Zamawiającym,
c) ceny sprzętu według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach pracy sprzętu SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie,
a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych
z Zamawiającym.
10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy
poczynione w celu należytego i prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.
11. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi, technicznymi
i osobowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy.

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

§8
Rozliczenie przedmiotu umowy
Strony postanawiają, że ostateczne rozliczenie za przedmiot Umowy odbędzie się
na podstawie podpisanego protokołu odbioru końcowego określonego w § 6 nin. Umowy
bez zastrzeżeń oraz przekazaniu Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego (2 egzemplarze)
i prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Poprawnie wystawiona faktura płatna będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
Jeżeli Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał roboty, albo nie wypełnił
zobowiązań wynikających z Umowy, płatności będą wstrzymane.
W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany był przy udziale podwykonawców
(w tym również dalszych podwykonawców), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć
do faktury dokumenty, o których mowa w ust. 14, potwierdzające dokonanie zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
W przypadku gdy Wykonawca nie zatrudniał podwykonawców składa stosowne
oświadczenie o zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziału podwykonawców.
W przypadku braku dokumentów, o jakich mowa w ust. 4 Zamawiający będzie miał prawo
do wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy czym powyższe nie stanowi
opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych
płatności. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy
(w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiającego do czasu aż roszczenie
podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd lub arbitraż albo
podwykonawca zrzeknie się roszczenia.
Nie wywiązywanie się Wykonawcy z płatności dla podwykonawcy(ów) skutkować będzie
wstrzymaniem płatności Wykonawcy.
Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców
obciążają Wykonawcę.
W przypadku wystąpienia opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy lub opóźnienia
w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze, zapłata za fakturę, o której mowa w § 8
ust. 3 może zostać pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o zapisy
umieszczone w § 12 umowy.
Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
Wykonawca nie może wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy przelewać na rzecz
osób trzecich bez zgody Zamawiającego.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy tylko za wbudowane
materiały i urządzenia odebrane w trakcie odbioru robót budowlanych.
Do faktury końcowej wykonawca dołączy oświadczenie podwykonawców o wystawieniu
wszystkich faktur, ich rozliczeniu i rozliczeniu umów podwykonawczych.
Pod pojęciem dokumentu, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający rozumie oświadczenie
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub inny dokument potwierdzający
uregulowanie zobowiązań finansowych między Wykonawcą a Podwykonawcą w zakresie
realizacji Umowy.
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1.
1)
2)
3)
2.

§9
Reprezentacja
W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiającego występują:
…………………………………… - ……………………………………
…………………………………… - ……………………………………
…………………………………… - ……………………………………
W trakcie realizacji umowy osobami umocowanymi do reprezentacji Wykonawcy są:

1) ………….…………………………………………………………………………………
2) ………..…………………………………………………………………………………
3) …………..………………………………………………………………………………

§ 10
Gwarancja, rękojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy pisemnej gwarancji na okres
…. m-cy.
2. Okres rękojmi na przedmiot umowy równy jest okresowi gwarancji i wynosi …. m-cy.
3. Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty
zakończenia odbioru końcowego robót.
4. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji, okres gwarancji liczony
jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 581 Kodeksu Cywilnego. Wykaz robót
(elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego
stwierdzenia usunięcia wad i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu.
5. Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić wykonane roboty i powiadomić Wykonawcę
o wykrytych wadach. Sprawdzenie prac przez Zamawiającego nie ma wpływu
na odpowiedzialność Wykonawcy.
6. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.
7. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, jeżeli powstały one:
1) w wyniku użycia materiałów i urządzeń lub wykonania robót niezgodnie z SIWZ,
2) w wyniku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających
z warunków umowy.
8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia stwierdzonych wad bez względu na wysokość
związanych z tym kosztów.
9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego
to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udokumentowany koszt usunięcia wad przez osobę trzecią ponosi Wykonawca.
10. Pomimo poświadczenia przez Zamawiającego, że wszystkie wady zostały naprawione,
Zamawiający może uznać, że pomimo usunięcia wad, pogorszeniu uległy wartości
techniczne lub użytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytułu może żądać od Wykonawcy
obniżenia ceny umownej, w oparciu o sporządzoną, na zlecenie Zamawiającego ekspertyzę
i wycenę rzeczoznawcy. W przypadku uznania przez rzeczoznawcę zasadności roszczenia,
koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Zamawiający dopuszcza możliwość
potrącenia należności za wykonanie ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia należytego
wykonania umowy dotyczącego wad i usterek.
11. W przypadku stwierdzenia wad, których nie można usunąć Zamawiający może żądać
obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
12. Po wykonaniu robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji
i rękojmi Zamawiający dokona odbioru ostatecznego.
13. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni
od dnia upływu terminu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy.
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§ 11
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości
10 % wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy w formie ......................................
tj. kwotę: ........................................ zł słownie złotych: .........................................................
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone
lub zwolnione w następujący sposób:
1) część zabezpieczenia gwarantująca zgodnie z umową wykonanie robót (70% wysokości
wniesionego zabezpieczenia) w terminie 30 dni od dnia zakończenia odbioru
końcowego robót,
2) pozostała część zabezpieczenia (30% wysokości wniesionego zabezpieczenia) w ciągu
15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu zamawiający
zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 14 niniejszej umowy wystąpi
konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu
przedstawionego na formularzu oferty, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany
jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.
W sytuacji, gdy na skutek wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, odbiór zostanie
przesunięty w czasie Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiającego o czas przesunięcia tego odbioru.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia
i bez zmiany jego wysokości.

§ 12
Kary umowne
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych:
1) w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 nin. umowy z winy
Wykonawcy w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie
całości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki;
2) w przypadku nie przejęcia terenu budowy w terminie o którym mowa w § 4 pkt 1 nin.
umowy z winy Wykonawcy w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za
wykonanie całości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki lub opóźnienia;
3) w przypadku zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę bez
zgody Zamawiającego na okres dłuższy niż 5 dni w wysokości 0,2% wynagrodzenia
brutto za wykonanie całości przedmiotu umowy za każdy następny dzień;
4) w przypadku zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego
brutto za wykonanie całości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;
5)
w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodów innych niż
nie wywiązanie się Zamawiającego z warunków umowy, zapłaci on Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całość umowy;
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6)
w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu naruszenia
przez Wykonawcę warunków umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości
15% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie całości przedmiotu umowy
całość umowy;
7)
w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w stosunku do którego występuje
opóźnienie ze strony wykonawcy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego
brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za każdy dzień
opóźnienia – za każdego podwykonawcę;
8)
w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokości 1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie całości przedmiotu
umowy - za każdego podwykonawcę;
9)
w przypadku nieprzedłożenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia
ryczałtowego brutto za wykonanie całości przedmiotu umowy, za każdego
podwykonawcę;
10)
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapłaty, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie całości
przedmiotu umowy, za każdego podwykonawcę;
11)
w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, w szczególności
w zakresie podwykonawców w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za
wykonanie całości przedmiotu umowy, za każde naruszenie;
12)
w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierowników robót, będą
wykonywały inne osoby niż zaakceptowane przez Zamawiającego w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy, za każdy
stwierdzony przypadek;
13)
w przypadku niewykonania uwag i zaleceń osób reprezentujących
zamawiającego, o których mowa w § 9 ust. 1 w terminie wyznaczonym Zamawiającego
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2
Umowy - za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego Zamawiającego.
14)
W przypadku nieprzedłożenia Wykazu osób, które będą realizować
wyszczególnione w § 1 ust. 3 roboty lub jego aktualizacji, wraz z oświadczeniem, że są
one zatrudnione na umowę o pracę w wysokości 1 000 zł.
15)
W przypadku nieprzedłożenia w terminie kopii umów o pracę zawartych przez
Wykonawcę z osobami skierowanymi do wykonywania robót określonych w § 1 ust. 3
Umowy w wysokości 300 zł za każdy przypadek. Kara może być nakładana wielokrotnie
i dotyczyć tej samej osoby w przypadku nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę
ww. dokumentów.
Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają na kwotę równą
wynagrodzeniu ryczałtowemu brutto za całość umowy określonemu w § 7 ust. 2 umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych niezależnie z każdego
z tytułów określonych wyższej.
Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
zakończenia przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających
z warunków umowy.
Dochodzenie kar pieniężnych z tytułu zwłoki, ustalone za każdy dzień opóźnienia lub
zwłoki, staje się wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,
2) za każdy następny dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.
Kary umowne będą płatne przez Wykonawcę na podstawie wezwania do zapłaty
z 7 dniowym terminem płatności, Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia
naliczonych kar umownych bezpośrednio z wynagrodzenia wykonawcy lub
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z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, według wyboru Zamawiającego.
O wysokości kar oraz sposobie potrącania Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie
pisemnej.
7. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami
ogólnymi Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
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§ 13
Odstąpienie od umowy
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy może
nastąpić, gdy Wykonawca:
1)
bezpodstawnie odmawia protokolarnego przejęcia terenu budowy
od Zamawiającego w terminie 7 dni od zawarcia umowy.
2)
zaprzestanie realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez
okres 4 dni,
3)
bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął wykonywania robót lub
w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 3 dni
od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji od Zamawiającego,
4)
wykonuje przedmiot umowy wadliwie i niezgodnie z niniejszą umową oraz nie
reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania
robót w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
5)
nie wykonuje poleceń Zamawiającego w zakresie realizacji robót lub jeżeli
stopień zaawansowania przedmiotu umowy w ocenie Zamawiającego będzie
wskazywał, iż termin ich zakończenia jest zagrożony,
6) a także w następujących przypadkach:
a) postawienia wykonawcy w stan likwidacji, z wyjątkiem dobrowolności likwidacji
w celu połączenia lub reorganizacji;
b) zajęcia przez uprawnione organy majątku Wykonawcy lub jego utraty w inny
sposób skutkujący, uniemożliwieniem wykonania przedmiotu Umowy.
W przypadkach wymienionych w ust. 1 nin. §, Zamawiający może, po uprzedzeniu
Wykonawcy, wkroczyć na teren robót nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności
wynikającej z warunków umowy i powierzyć realizację robót osobie trzeciej.
Zaangażowana przez Zamawiającego osoba trzecia po uzgodnieniu z Wykonawcą może
wykorzystać w celu realizacji robót, materiały i urządzenia tymczasowe Wykonawcy.
Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w ust. 1 nin. §, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu
istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Jeżeli umowa zostanie rozwiązana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty,
zabezpieczyć plac budowy oraz opuścić plac budowy na koszt własny w możliwie
najkrótszym terminie.
W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
1)
w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Zamawiający przy udziale
Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według
stanu na dzień odstąpienia; w uzasadnionych przypadkach zamawiający jest
upoważniony do sporządzania protokołu z inwentaryzacji samodzielnie;
2)
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;
3)
Wykonawca zgłosi do odbioru roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy
oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które
Wykonawca nie odpowiada;
4)
Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru należycie wykonanych

Strona 14 z 18

robót i zapłaty za odebrane roboty do dnia odstąpienia od umowy. Jeżeli odstąpienie
od umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zamawiający zastosuje
wszelkie kary i potracenia, jakie wynikają z niniejszej umowy.
7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy, zobowiązany jest do:
1) zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty, wynagrodzenie to zostanie naliczone
proporcjonalnie do stopnia zaawansowania prac ustalonego komisyjnie protokołem z
udziałem stron,
2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót.
8. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części
Umowy będzie następujący:
1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie
nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu) od ogólnej
wartości przedmiotu Umowy;
2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego
w Harmonogramie, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie
kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych
przez Zamawiającego.
3) kosztorysy o których mowa w pkt 2 opracowane będą w oparciu o następujące
założenia:
a) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów o których mowa w § 2
ust. 9) niniejszej Umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów;
b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w
zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów
SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia
nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji –
KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiającego.
−
podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y.
W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.
9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na
podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę,
a zatwierdzonych przez Zamawiającego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 8
niniejszego paragrafu.
1) Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:
a) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów o których mowa w § 2 ust.
9 niniejszej Umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów;
b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w
zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów
SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia
nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji –
KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiającego.
10. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub ograniczenia zakresu
rzeczowego przedmiotu umowy, Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu,
z zastrzeżeniem, że w tym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty
faktycznie wykonane oraz koszty robót zabezpieczających.
§ 14
Zmiany umowy
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła
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następujących zdarzeń:
1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie,
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów
przez strony.
3) wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustanie
stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne
od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy.
Zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób spełniających
na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ.
4) wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający
uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca
obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert
warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku
Zamawiającego.
5) zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Prawo zamówień
publicznych będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji
zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego
podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez
Zamawiającego w SIWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń
i dokumentów określonych w rozdz. VII SIWZ.
6) w przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,
iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
7) zmiany podwykonawcy, o którym mowa w art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w § 5 nin. umowy.
8) wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub
inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego) przy pomocy,
których Wykonawca realizuje przedmiot umowy.
9) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia opóźnień
wynikających z:
a) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności:
− wstrzymania robót przez Zamawiającego;
− konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w opisie
przedmiotu zamówienia lub specyfikacji technicznej;
b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie
(prowadzenie) robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń,
dokonywanie odbiorów – fakt ten musi być potwierdzony przez Zamawiającego;
c) działania siły wyższej (rozumianej jako wydarzenie lub okoliczność o charakterze
nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu;
wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli
zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia,
Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej
przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiającemu), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania
przedmiotu Umowy;
d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,
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pomimo zachowania należytej staranności;
10) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi
okolicznościami:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacją projektową,
b) zmiana danych związanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi
umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),
c) zmiany danych teleadresowych.
11) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy.
12) zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:
a) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w STWiORB
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów
lub urządzeń;
b) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
c) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w STWiORB, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy lub powodujące poprawienie parametrów
technicznych.
13) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia
za przedmiot Umowy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
a) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu na
zasadach określonych w § 13 ust. 8 nin. Umowy, przy czym Zamawiający zapłaci
za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które
Wykonawca poniósł w związku z realizacją umowy.
b) wykonania robót zamiennych.
14) Zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacji rezygnacji przez Zamawiającego
z realizacji części przedmiotu Umowy, wystąpienia robót zaniechanych, zamiennych,
w tym zmiany materiału budowlanego lub technologii. Zakres robót, przy którym to
uczyniono, wyłączony zostanie spod wynagrodzenia ryczałtowego i rozliczony zostanie
zgodnie z § 7 nin. Umowy.
15) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy z winy zmawiającego;
16) wystąpienie konieczności udzielenia zamówień uzupełniających lub dodatkowych
17) Pozostałe zmiany określone w umowie.
2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez
strony pod rygorem nieważności. Przewidziane w nin. umowie zmiany nie stanowią
jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia na nie zgody. W przypadku
każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży
uzasadnienie powstałej okoliczności.

1.
2.
3.
4.

§ 15
Inne postanowienia umowy
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązane są do
wyczerpania postępowania reklamacyjnego.
Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
Strony mają obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia
w terminie 14 dni licząc od daty jego zgłoszenia.
W razie odmowy przez stronę uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na
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5.

6.

7.
8.

9.

roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, strona przeciwna może wystąpić na drogę
sądową.
Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami
w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę
odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego
doręczenia pod następujący adres:
1) Zamawiający: Gmina Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo,
2) Wykonawca: ......................., ulica: ......................, Kod ....... Miejscowość:
.....................
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 będzie uważane za skuteczne.
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd Powszechny
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego, Ustawy Prawo zamówień publicznych i wszystkich aktów
wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw.
Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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