Załącznik nr 9 do SIWZ
PROJEKT
U M O W A Nr …../2018
o roboty budowlane
zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (j.t.
Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zmianami) w dniu ………………..2018 w Urzędzie Gminy w Krzywczy pomiędzy:
Gminą Krzywcza, 37-755Krzywcza 36
REGON: 650900393
NIP: 795-23-06-307
reprezentowaną przez:
Wacława Pawłowskiego
– Wójta Gminy Krzywcza
przy kontrasygnacie Beaty Wielgosz
– Skarbnika Gminy,
zwaną dalej Zamawiającym,
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………
REGON ………………………………,
NIP …………………………………….,
reprezentowanym/ą przez:
1. …………………………………………………..,
zwanym/ą dalej Wykonawcą,
została zawarta umowa o następującej treści:
W rezultacie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.
39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych i dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy została
zawarta umowa o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji: wykonanie zadania pn:

Przebudowa drogi gminnej Nr 1 16232 R w km 0+000-0+440 dz. nr ewid. 520 w Woli Krzywieckiej
§2
1. Zakres rzeczowy robót objętych umową określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, stanowiąca
integralną część niniejszej umowy.
§3
1. Termin realizacji przedmiotu umowy:
a) rozpoczęcia – w ciągu 7 dni od podpisania umowy
b) zakończenia - (zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i dopuszczenia do odbioru przez
Inspektora Nadzoru ) – do 12.10.2018 r.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:
- warunkami wynikającymi z obowiązujących norm, przepisów technicznych i prawa budowlanego wraz z
aktami wykonawczymi do niego,
- zasadami wiedzy technicznej,
- kosztorysem ofertowym i ofertą oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały powinny
odpowiadać wymogom określonym w prawie budowlanym oraz posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa,
certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polska Normą lub aprobata techniczną.
3. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do
wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z
Polską Norma lub aprobatą techniczną.
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4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na
żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także
ilości zużytych materiałów.
5. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram robót.
6. Wykonawca ubezpieczy się na swój koszt od odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonaniem
przedmiotu umowy.
§5
1. Zamawiający przekaże protokołem Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.
2. Z chwila przekazania Wykonawcy placu budowy, na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność za:
a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników stron i osób trzecich
przebywających w rejonie prowadzonych robót.
b) szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót podczas
realizacji przedmiotu umowy,
c) szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich spowodowane działaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w czasie budowy na jej terenie należytego ładu i porządku,
przestrzegania przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń
uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym.
3. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy.
§6
1. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie Pan …………………….. posiadający
uprawnienie budowlane ………………………
2. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie .............................................. posiadający uprawnienia
budowlane nr .............................................
3. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1332)
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi.
(lub zgodnie z treścią złożonej oferty)
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców lub dalszych
podwykonawców jak za swoje własne.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego
zamówienia, 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.
4. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku:
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w niniejszej
umowie,
3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez
Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;
4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi
z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy.
5) umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy;
6) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów
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6.
7.
8.
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10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.

innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione.
Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6 uważa się za akceptację projektu
umowy przez Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu
poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3
Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, w terminie określonym 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto niniejszej umowy, jako
niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenia, o których mowa w zdaniach poprzednich, nie
dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto.
W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni,
zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie
nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany
do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej
zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,
należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia.
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu
umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu
przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po
przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez zamawiającego,
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.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których
mowa w ust. 11, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
wykonawcy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa
wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.
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§8
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest
wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego – w wysokości:
- netto ………………….zł (słownie: ……………………….. złotych)
- podatek VAT w wysokości …. %, co stanowi kwotę …… zł (słownie: … ………………… złotych)
- brutto …………..…… zł (słownie: …………………………………………………………….…. złotych),
2. Wynagrodzenie będzie niezmienne do końca trwania umowy.
3. Wynagrodzenie zostało ustalone w oparciu o zakres robót i stawki jednostkowe przedstawione w
przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót budowlanych, terenem budowy i zweryfikował ich kompletność, dokładność i wystarczalność
dla wykonania robót. Wykonawca akceptuje, że nie będą mu przysługiwały jakiekolwiek roszczenia z tytułu
wszelkich pomyłek, niedokładności, rozbieżności, braków lub innych wad dokumentacji projektowej, w tym
jakichkolwiek roszczeń o wypłatę zwiększonych kosztów lub płatności w stosunku do wynagrodzenia
umownego. Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do realizacji umowy oraz w trakcie jej
wykonywania zawiadomić Zamawiającego o niemożliwości realizacji inwestycji na podstawie otrzymanej
dokumentacji lub zawiadomić o tym, iż realizacja inwestycji na podstawie dostarczonej dokumentacji
spowoduje powstanie wadliwego obiektu, w terminie 7 dni od powzięcia o tych okolicznościach wiadomości.
Ponadto w powyższym terminie Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o wszelkich
innych okolicznościach które mogą przeszkodzić w prawidłowej realizacji umowy. Nie spełnienie powyższego
obowiązku przez Wykonawcę będzie skutkować jego odpowiedzialnością odszkodowawczą.
5. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy oraz:
- koszt urządzenia zagospodarowania, dozoru, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy,
doprowadzenia niezbędnych mediów oraz koszty ich zużycia w trakcie realizacji robót,
- koszt odbiorów technicznych,
- koszt ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą powstać w związku z zaistniałymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej,
- koszt zapewnienia warunków p.poż i bhp w trakcie realizacji robót,
- koszt dokumentacji powykonawczej,
- pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności , przysługujących mu z tyt.
realizacji niniejszej umowy.
§9
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego – odrębnie dla każdej części - co stanowi kwotę:
…………………….zł, (słownie: ………………………zł w formie …………………….
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wykonawca wnosi nie później niż w dacie zawarcia umowy.
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. Kwota w wysokości 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z
tytułu rękojmi za wady.
5. Zwrot kwoty stanowiącej 70 % zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dania wykonania przez
wykonawcę przedmiotu umowy i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
6. Zwrot kwoty stanowiącej 30 % nastąpi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
§ 10
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową (odrębnie dla każdej części).
Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego robót.
Faktury wystawiane musza zawierać wszystkie niezbędne elementy, o których mowa w art. 106e ustawy o
podatku od towarów i usług (VAT). Dane identyfikacyjne podmiotu dokonującego transakcji zakupu będą
wypisywane na fakturach w następujący sposób: NABYWCA – GMINA KRZYWCZA, KRZYWCZA 36, 37755 KRZYWCZA, NIP 795-23-06-307, ODBIORCA – GNMINA KRZYWCZA, KRZYWCZA 36, 37-755
KRZYWCZA.
2. Termin zapłaty faktur Wykonawcy wynosi do 30 dni, licząc od daty ich dostarczenia Zamawiającemu wraz z
dokumentami rozliczeniowymi.
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3. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem podatku VAT,
§ 11
1. Niezależnie od obowiązków określonych w niniejszej umowie Wykonawca przyjmuje na siebie następujące
obowiązki szczegółowe:
1) informowanie Zamawiającego i inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych w
terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,
2) informowanie inspektora nadzoru o terminie odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających.
Zgłoszenie dokonane będzie przez Wykonawcę telefonicznym zawiadomieniem inspektora nadzoru.
Odbiór tych robót nastąpi w terminie 3 dni od daty zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory (wykopy) niezbędne do
zbadania robót, a następnie przywrócić
3) przedłożenie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
4) wykonanie ewentualnych robót dodatkowych na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
5) wykonywanie robót remontowych przy sprzyjających warunkach pogodowych .
§ 12
Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
przedmiotu umowy w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w ukończeniu robót jak i usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze robót Wykonawca
zapłaci karę w wysokości 0,1 % za każdy dzień opóźnienia lecz nie więcej niż 10% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 8.
2) za opóźnienie usunięciu wad powstałych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1% za każdy
dzień opóźnienia lecz nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 8.
3) za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 10 % wartości
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 8
4) za wykonywanie robót objętych przedmiotem niniejszej umowy przez podmiot inny
niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego –
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 umowy, za każdy
przypadek wykonywania takich robót.
5) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 umowy.
6) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom* lub dalszym
podwykonawcom, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 umowy, za każdy dzień
zwłoki;
7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w §8 umowy, za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej
realizacji;
8) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8. umowy, za każdy dzień
zwłoki licząc od daty jej popisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu;
9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,1%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8. umowy,
10) za nieusunięci wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w trakcie przeglądu gwarancyjnego - w
terminie określonym w protokole – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8
niniejszej umowy , za każdy dzień zwłoki
11) W przypadku zwłoki Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w
celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% ceny
przedmiotu umowy określonej w §7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. W przypadku całkowitego nie
przekazania dowodów, o których mowa w zdaniu pierwszym - Zamawiający ma prawo odstąpienia od
umowy w trybie natychmiastowym.
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2. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego, do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
staje się wymagalne:
a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,
b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Wykonawcy w wysokości 5% wartości wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o którym mowa w §8.
2) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §8 umowy
za każdy dzień zwłoki
6. Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte po terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar
umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci
on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej części przedmiotu umowy.
8. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.
§ 13
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w §1 i 2
umowy.
2. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:
zakończenie wszystkich robót kierownik budowy zgłasza Zamawiającemu. Potwierdzenie zgodności ze
stanem faktycznym przez inspektora nadzoru oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru. Wykonawca
zgłaszając roboty do odbioru obowiązany jest przedłożyć wraz ze zgłoszeniem oświadczenie kierownika
budowy stwierdzające, że roboty będące przedmiotem zamówienia mogą być dopuszczone do odbioru i
zostały wykonane zgodnie z zawartą umową.
3. Zamawiający powołuje komisje odbioru w ciągu 5 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę.
4. Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru najpóźniej w 10-tym dniu roboczym licząc od daty
rozpoczęcia czynności odbioru.
5. Za datę zakończenia przedmiotu umowy ustala się datę podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
Termin określony w pkt 3 niniejszego paragrafu liczy się od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia
robót i dopuszczenia do odbioru przez Inspektora Nadzoru. Termin określony w pkt 4 niniejszego paragrafu
liczy się od daty rozpoczęcia prac komisji.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące
uprawnienia:
a. jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia ,
b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:
a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może
obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od
umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.
8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono
istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem aż do
czasu usunięcia tych wad.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania
wyznaczenia terminu na odbiór robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.
10. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w
umowie.
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§ 14
1. Wykonawca udziela ….. miesięcznej gwarancji na roboty, która stanowi rozszerzenie odpowiedzialności
Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady przedmiotu umowy istniejące w czasie
dokonywania czynności odbioru końcowego oraz za wady wykryte i powstałe po odbiorze końcowym z
przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy, w okresie trwania rękojmi i gwarancji.
3. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia własnym staraniem i na własny koszt wszelkich usterek
ujawnionych w okresie gwarancji.
4. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 3 dni od daty
ich ujawnienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia usterek zagrażających dalszej eksploatacji
obiektu, natomiast pozostałych w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych
usterkach.
6. W okresie gwarancji Wykonawca ma obowiązek pisemnego zawiadamiania Zamawiającego ( w terminie 7
dni od daty wystąpienia zdarzenia) o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy
2) zmianie osób reprezentujących firmę Wykonawcy
3) ogłoszeniu upadłości firmy Wykonawcy
4) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy
5) zawieszeniu działalności przez Wykonawcę
6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.
1.

2.
3.
4.

§ 15
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
a. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym
wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim przypadku nie ma zastosowania postanowienie niniejszej umowy dot. kar umownych
b. jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c. jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
e. Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc,
f. Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania
umowne,
g. wystąpi konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy ( z którymi zawarto zaakceptowana przez zamawiającego umowę ) lub konieczność
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy , jeżeli:
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia
i powinno zawierać uzasadnienie.
W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony z winy
której nastąpiło odstąpienie od umowy,
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów 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 niego,
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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) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada
obowiązany jest do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia,
b) odkupienia materiałów lub urządzeń określonych w pkt 4 ppkt 3 niniejszego paragrafu umowy,
c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
1.

§16
Na podstawie art. 144 ustawy Pzp, zastrzega się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie:
1.1. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy :
1.1.1. z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie prac (na okoliczność
wystąpienia wymienionego faktu Wykonawca sporządzi notatkę służbową , która wymaga
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i zwróci się do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o
przesuniecie terminu wykonania przedmiotu umowy podając przyczynę i proponowany termin
zakończenia prac, który nie może być dłuższy od faktycznego okresu przerwy lub postoju )
1.1.2. przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności z powodu:
a) istnienia braków w dokumentacji o czas niezbędny na ich uzupełnienie,
b) konieczności wykonywania części robót w inny sposób niż założony w projekcie. Wynagrodzenie
dla robót zamiennych zostanie określone na podstawie stawek i cen jednostkowych podanych w
oparciu o bieżącą wycenę tych robót.
c) opóźnienia dostępu do placu budowy,
d) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych albo innych robót, które są niezbędne do
dokończenia realizacji przedmiotowego zamówienia,
e) wstrzymania robót przez organy administracji publicznej
f) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki lokalne lub generalne) mające bezpośredni
wpływ na terminowość wykonywanych robót)
g) zawieszenia robót przez Zamawiającego
1.2. rezygnacji z części pracy - w razie zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej
części zamówienia, wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia (w takim przypadku
Wykonawca przygotuje przy udziale Zamawiającego protokół sporządzony na dzień rezygnacji, w
którym Strony określą prace, z wykonania których Zamawiający zrezygnował oraz wysokość kwoty, o
którą zostanie obniżone wynagrodzenie),
1.3. konieczności wykonania robót zamiennych
- roboty zamienne będą mogły wystąpić wówczas, gdy część robót opisanych w dokumentacji nie będzie
wykonywana zaś strony uzgodnią w tym samym zakresie wartościowym wykonanie innych,
koniecznych robót.
1.4. zmiany sposobu realizacji zamówienia - wynikającej ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź
wytycznych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,
1.5. konieczności wykonywania robót nieprzewidzianych i niewycenionych w ofercie,
1.6. zmiana osób wskazanych w umowie pełniących kontrolę i nadzór nad realizowanym zamówieniem:
a) zmiany kierownika budowy
Wykonawca może dokonać zmiany kierownika budowy wskazanego w ofercie, jedynie za uprzednią
pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika
budowy w następujących przypadkach :
- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kierownika budowy,
- niewywiązywania się przez kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy,
- konieczności zmiany z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja, itp.)
Zamawiający może żądać od Wykonawcy dokonania zmiany kierownika budowy wskazanego w
ofercie, jeżeli uzna, że kierownik nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca
obowiązany jest zmienić kierownika budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego , w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
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W przypadku dokonania w/w zmian- nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
b) zmiany inspektora nadzoru
Zamawiający z własnej inicjatywy proponuje zmianę inspektora nadzoru w następujących
przypadkach
- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych inspektora nadzoru,
- niewywiązywania się przez inspektora nadzoru z obowiązków wynikających z umowy,
- konieczności zmiany z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego np. rezygnacja, itp.
Wykonawca może żądać od Zamawiającego dokonania zmiany inspektora nadzoru wskazanego w
umowie, jeżeli uzna, że inspektor nadzoru nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy.
W przypadku dokonania w/w zmian - nowy inspektor nadzoru musi spełniać wymagania określone w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1.7. innych istotnych postanowień umowy - gdy ich zmiana jest konieczna w związku ze zmianą przepisów
prawa powszechnie obowiązującego w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia,
w tym również zmiany stawki podatku VAT
2. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

§ 17
Zamawiający – stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga aby wszelkie czynności związane z
wykonywaniem robót w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia, wskazane i opisane w Przedmiarze
robót/ kosztorysie ofertowym, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917) były wykonywane przez
osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę .
Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu
oświadczenie, że osoby wykonujące czynności określone w ust. 1 zatrudnione są na podstawie umowy o
pracę – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wykonujących
osobiście i samodzielnie powierzone im czynności w zakresie realizacji zamówienia.
W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wskazanych w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania
ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w punkcie 1 zamawiający przewiduje sankcję w postaci
obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez
zamawiającego terminie żądanego przez zamawiającego oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia
przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie
jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę tego wymogu.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy.

§18
1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) podpisanego przez strony umowy,
pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
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§ 19
Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo i
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 20
Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.
Z a m a w i a j ą c y:

W y k o n a w c a:

