Załącznik Nr 6 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
WZÓR UMOWY - NR ZP.272.6…..2018
Zawarta w dniu .................................. roku w Kościelcu pomiędzy:
Gminą Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec
NIP 666-20-04-632 Regon 311019266
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
reprezentowaną przez:
Pana Dariusza Ostrowskiego – Wójta Gminy Kościelec,
a
………………………………………………………………………………………………….
, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
……………………………………….
Umowa zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w drodze przetargu nieograniczonego stosownie do przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
Zamówienie jest finansowane z udziałem środków Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014 - 2020 , II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do
zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Umowa
o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0199/16-00 oraz ze środków krajowych
zabezpieczonych w budżecie Gminy Kościelec.
§1
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych
polegających na realizacji zadania, pn.:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelec”
według Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiarów, dokumentacji
projektowej. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
polskimi i UE normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich
wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.
§2
Szczegółowy zakres prac określony został w:
- SIWZ,
- zał. nr 7 – przedmiarach robót,
- dokumentacji projektowej,

- specyfikacji technicznej odbioru i wykonania robót.
§3
Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni po
podpisaniu Umowy.
§4
1. Termin realizacji prac:
- etap I – od momentu zawarcia umowy do 28 listopada 2018 r.
- etap II – do 28 listopada 2019 r.
2. Zamawiający może dokonać zmian w umowie polegających na wydłużeniu okresu
realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia jednej z niżej opisanych sytuacji, tj:
a) wystąpienia siły wyższej jak również wyjątkowo niepomyślnych warunków
pogodowych i temperatur otoczenia nie pozwalających na zachowanie parametrów
technologicznych i jakościowych realizowanych robót,
b) wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym
terminie przedmiotu zamówienia, bez możliwości usunięcia lub likwidacji
powyższych okoliczności lub zdarzeń,
c) przedłużające się postępowanie przetargowe, spowodowane m. in. Wniesieniem
odwołania, przedłużeniem terminu związania ofertą,
d) opóźnienie Zamawiającego w przekazaniu placu budowy;
e) opóźnienia Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych,
f) zawieszenie lub przerwanie robót przez Zamawiającego;
g) wstrzymanie robót przez właściwy organ z przyczyn, za które nie odpowiada
Wykonawca;
h) wystąpienie innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie
odpowiada Wykonawca;
3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia nie będzie mieć żadnego wpływu na
wielkość wynagrodzenia, dokonywana jest na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego
i skutkuje podpisaniem aneksu do umowy zawierającego wskazaną zmianę.
§5
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi
umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.
2. Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego
w ustawie Prawo budowlane

3.
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy/robót w osobie:
branża sieci sanitarne wod/kan :
- …………………………………………..
branża drogowa:
- …………………………………………..
4. Zmiany osób biorących udział w wykonaniu niniejszego zamówienia mogą nastąpić
za zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy wskazujący powody
i konieczność dokonania takiej zmiany. Przedstawiony do zmiany we wniosku
kandydat musi spełniać odpowiednio warunki udziału w niniejszym postępowaniu.
5. Zamawiający
oświadcza,
że
powołał
Inspektora
nadzoru:
………………………………… działającego w granicach umocowania określonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora
nadzoru.
7. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi Wykonawcę przed dokonaniem
zmiany.
8. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru nie stanowi zmiany umowy.
9. Zamawiający oświadcza, że na podstawie art. 20 a. ust. 4 ustawy Pzp udział
w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia pełniły będą następujące osoby:
………………………………………………………………………………………… .

§6
1. Za wykonanie prac Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia
w wysokości: Kwota Brutto: ………………. (słownie: ………………………)
W tym stawka podatku VAT ………………………
Kwota wynagrodzenia została określona na podstawie złożonej oferty przez
Wykonawcę.
2. Wynagrodzenie odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarze robót,
który był załączony w załączniku nr 7 siwz i jest wynagrodzeniem kosztorysowym,
które zawiera ponadto następujące koszty:
a) Wykonania robót tymczasowych (tj. tych robót, które nie są uwzględnione
w przedmiarach robót, a które są potrzebne do wykonania robót ujętych
w przedmiarach, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po
wykonaniu robót)
b) Wykonania prac towarzyszących takich jak: wszelkie roboty przygotowawcze,
porządkowe, organizacja placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją,
utrzymanie zaplecza budowy, odbiory wykonanych robót oraz inne koszty
wynikające z niniejszej umowy.

3. W przypadku wykonania większej/mniejszej ilości prac niż ilość określona
w przedmiarze robót, zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia/obniżenia
wynagrodzenia dla Wykonawcy w oparciu o obustronnie zatwierdzony kosztorys
powykonawczy.
4. Rozliczenie wykonanych prac nastąpi w oparciu o kosztorys powykonawczy
przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego i stanowiący
załącznik do każdego protokołu odbioru.
5. Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, jak również składników
cenotwórczych podanych w kosztorysach ofertowych.
6. Wynagrodzenie za każdy z 2 etapów prac określonych w harmonogramie rzeczowofinansowym, płatne będzie na podstawie wystawionych przez wykonawcę faktur za
roboty odebrane przez Zamawiającego pod względem ilości i jakości. Płatność
dokonana będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
faktury po sporządzeniu protokołu odbioru wykonanych robót oraz oświadczenia
Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz oświadczenie
podwykonawców i dalszych podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń
finansowych wobec Wykonawcy – wzór oświadczeń stanowi załącznik do umowy.
7. Ustala się formę płatności za przedmiot zamówienia, w formie przelewu na rachunek
Wykonawcy.
8. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy
w następujących warunkach:
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki
podatku od towarów i usług,
b) w przypadku zmiany za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę (Dz. U. Nr 2017, poz. 847 z późn. zm),
c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
9. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 8 pkt a) wykonawca składa
pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających
stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
wykonawcy po zmianie umowy.
10. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 8 pkt b) wykonawca składa
pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających
wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie
zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia

wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę
na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe
koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku
z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty
wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom wykonawcy, które nie są
konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę.
11. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 8 pkt c) wykonawca składa
pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności
wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany
wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia
umownego a wpływem zmiany zasad, o którym mowa w ust. 8 pkt c), na kalkulację
ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o
których mowa w ust. 8 pkt c).
12. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 9, wyznacza datę
podpisania aneksu do umowy.
13. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności
realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 13.
14. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 9, na koszty wykonania
zamówienia należy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy
przez zamawiającego.
§7
Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) Opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robót;
b) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;
c) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót;
d) Ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej;
e) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;
f) Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;
g) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających
z następujących ustaw: Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska; Ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, - powołane przepisy prawne Wykonawca
zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego
w tym zakresie;
h) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę
p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania

i)

j)

k)

l)

m)
n)
o)

p)

q)

r)

s)

t)
u)
v)
w)

robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi
robotami;
Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową
i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;
Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;
Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,
w tym także ruchem pojazdów;
Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz
protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy;
Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie
i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania
na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów
niezbędnych przy odbiorze;
Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunięcia;
Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub
termin zakończenia robót;
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.
Wykonawca doprowadzi media niezbędne do wykonania prac budowlanych we własnym
zakresie i nie własny koszty oraz poniesie koszt ich zużycia.
Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów
tymczasowych na terenie budowy,
Wszystkie materiały pochodzące z prac rozbiórkowych, demontażowych nadające się do
dalszego użytku stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do
złożenia ich w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu na placu budowy,

x) Przedkładanie Zamawiającemu na jego żądanie informacji o zatrudnieniu na umowę
o pracę, pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia;
y) Przedłożenie w terminie do 7 dni, wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji
zamówienia, a na żądanie Zamawiającego okazanie umów o pracę wymienionych.
§8
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów fabrycznie
nowych, własnych, odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz odpowiadać co do jakości wymaganiom
określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 poz. 847 z późn. zm.) oraz wymaganiom określonym
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
przedstawi certyfikaty zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego
używanego na budowie wyrobu.
§9
1. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym, przekazanym Zamawiającemu
na 10 dni przed terminem rozpoczęcia robót.
2. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 w ciągu 5 dni od
daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciągu
5 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia.
§ 10
Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki informowania Zamawiającego lub
Inspektora Nadzoru (w przypadku powołania) o terminie odbioru robót zanikających lub
ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
a) będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania
robót, a następnie przywrócenia robót do stanu pierwotnego
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do
stanu poprzedniego.
§ 11
1. Wykonawca (lub podwykonawca) oświadcza, że osoby realizujące poniższe czynności są
zatrudnione na podstawie umowę o pracę, tj.:
 wykopy ręczne,
 roboty związane z montowaniem sieci sanitarnych i urządzeń,
 operatorzy sprzętu budowlanego.

1. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty
zawarcia umowy, wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia, a na
żądanie Zamawiającego okaże zanimizowane umowy o pracę.
2. W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy – osób wykonujących
wyżej wymienione czynności w ramach przedmiotu umowy Wykonawca (lub
podwykonawca) zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu aktualnego wykazu
osób a na żądanie Zamawiającego okazać kopie umów o pracę zawartych z tymi osobami.
Obowiązek ten Wykonawca (lub podwykonawca) zrealizuje w terminie 7 dni od dnia
dokonania przedmiotowej zmiany.
§ 12
1. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu części przedmiotu zamówienia nie
będzie/będzie korzystał z podwykonawców.
2. Części zamówienia, które będą wykonane przez podwykonawcę zostały określone
w złożonej ofercie i obejmują następujący zakres:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………
…… .
3. Wykonawca 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 w terminie 7
dni od zajścia zdarzenia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej
niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu
obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
4. Zamawiający wyznacza 14 dniowy termin na zgłoszenie przez siebie zastrzeżeń do
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do
projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, i do jej zmian.
5. Zamawiający wyrazi sprzeciw, o którym mowa w ust 4 jeżeli:
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni,
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
Zamówienia określony w § 4;
3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robót przez Zamawiającego;

4) umowa zawiera zapisy ustalające dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
wynagrodzenie przewyższające cenę ustaloną (dla każdej pozycji kosztorysu ofertowego) na
dany zakres robót przez Zamawiającego z Wykonawcą w niniejszej umowie;
5) umowa zawiera zapisy uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę lub przez dalszego
podwykonawcę wynagrodzenia od uprzedniego dokonania zapłaty Wykonawcy przez
Zamawiającego;
6) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane,
dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami;
7) umowa zawiera zapisy sprzeczne z wymaganiami dotyczącymi realizacji przedmiotu
zamówienia określonymi w niniejszej umowie oraz w załącznikach do niej (w tym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
Niezgłoszenie zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu.
Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zamawiającego do zgłaszania zastrzeżeń
wobec pozostałych postanowień takiego projektu umowy o podwykonawstwo.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania przez wykonawcę poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem
są dostawy lub usługi, oraz ich zmian w terminie 7 dni od zajścia zdarzenia.
7. Zapłata wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego
dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom.
8. W związku z punktem 6, aby nie doszło do sytuacji, w której płatność będzie
zrealizowana podwójnie za dany zakres robót, wykonawca otrzyma wynagrodzenie za
dany element prac powierzony w podwykonawstwo dopiero wówczas, gdy przedstawi
dowód, że podwykonawca otrzymał swoją należność (np. oświadczenia podwykonawcy,
potwierdzenia przelewu).
9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane w terminie do 30 dni od dnia
powzięcia informacji przez Zamawiającego o uchylaniu się od obowiązku zapłaty przez
wykonawcę.
10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić
wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej
informacji.

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,
zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
12. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez
zamawiającego.
13. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami są
analogiczne jak w przypadku zawarcia umów pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem
umowy.
14. Przepisy art. 143a–143d ustawy Pzp nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego,
wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art.
647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
§ 13
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kar umownych w wysokości:
a) 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 6 za każdy dzień zwłoki
w wykonaniu przedmiotu umowy, liczony od upływu terminu określonego w § 4
b) 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 6 za każdy dzień zwłoki
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji.
c) 5 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 6 z tytułu odstąpienia od
umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy
d) 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 6 za każdy dzień zwłoki
z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,
e) 1 000,00 zł każdorazowo za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany.
f) 1 000,00 zł każdorazowo za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
g) 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 6 za każdy dzień zwłoki
z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,
h) W przypadku, gdy wykonawca (lub podwykonawca) nie dochowa któregokolwiek
z terminów określonych w § 11 ust. 2,3 , Zamawiający obciąży Wykonawcę karami
umownymi za każdy dzień zwłoki, w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia brutto
określonego w zawartej umowie.
2. Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia
umownego brutto o którym mowa w § 6 z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn

zależnych od Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania należnych mu kar z bieżących
należności wykonawcy.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach każda ze stron może odstąpić od dochodzenia
należnych kar.
§ 14
1. Odbiory końcowe robót po zakończeniu każdego z 2 etapów prac, zostaną
przeprowadzone przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia przez
Wykonawcę o gotowości do odbioru. Odbioru dokona komisja powołana przez
Zamawiającego.
2. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie
faktyczne wykonanie robót.
3. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące
dokumenty:
a) oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót
z obowiązującymi przepisami i normami,
b) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, ze wbudowane wyroby budowlane są
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robót),
c) kosztorysy powykonawcze,
d) inne wymagane prawem i w postepowaniu dokumenty konieczne do uzyskania zgody na
użytkowanie obiektu.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu
umowy, Zamawiający dokona odbioru. Odbiór całości robót będzie potwierdzony
obustronnie podpisanym protokołem odbioru końcowego, który będzie zawierał
ustalenia dokonane w toku czynności odbiorowych, w tym wykaz stwierdzonych wad
oraz termin na ich usunięcie,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie
zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać
wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.
5. Strony postanawiają, ze będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

6. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz
do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako
wadliwych.
7. 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.
8. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy,
uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru robót.

§ 15
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji obejmującej pełny zakres wykonanych
prac.
2. Termin gwarancji ustala się na ….. miesiące od daty odbioru końcowego.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad
i usterek w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia
przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
4. Okres o którym mowa w punkcie 3 może zostać wydłużony w zależności od charakteru
stwierdzonych wad, usterek.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w pkt 3, 4 to Zamawiający
może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
6. Zamawiający w okresie gwarancji może wyznaczyć co najmniej jeden raz w roku
przegląd gwarancyjny.
7. Zamawiający wyznacza przegląd pogwarancyjny przed upływem terminu gwarancji,
a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunięcia.
8. Koszty uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych ponoszą każde ze stron we własnym
zakresie.
9. W przeglądach gwarancyjnych oraz pogwarancyjnym uczestniczą przedstawiciele każdej
ze stron.
10. O terminach planowanych przeglądów gwarancyjnych oraz terminie przeglądu
pogwarancyjnego zostanie wykonawca poinformowany pisemnie.
11. Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad stwierdzonych podczas prowadzonych
przeglądów. W przypadku nie usunięcia wad w wymaganym terminie Zmawiającemu
przysługują uprawnienia o których mowa w punkcie 5.
12. Zamawiający może wykonywać niezależnie od uprawnień wynikając z gwarancji
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.
13. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 14. Zawarcie
Umowy jest tożsame z udzieleniem gwarancji na w/w warunkach.
§ 16
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 5 % ceny podanej w ofercie.

2. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
3. Kwota - 30% wysokości zabezpieczenia - zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po
upływie okresu rękojmi za wady.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady w przedmiocie umowy a Zamawiający
posiada uprawnienia z tytułu rękojmi za te wady w okresie gwarancji.
5. Strony oświadczają, że przedłużają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za
wady za wady na czas trwania okresu gwarancji określonego w § 15 pkt 2.

§ 17
1. 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 przypadku może nastąpić w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
d) w przypadku nieuzasadnionej przerwy Wykonawcy w realizacji robót, trwającej dłużej
niż 14 dni,
e) w przypadku nieprawidłowego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce,
tj gdy realizuje on realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób
niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją przetargową lub wskazaniami
Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 7,
f) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie
zamówienia publicznego
g) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca nienależycie wykonuje
Umowę, w szczególności w związku z obowiązkiem zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę. 2.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
a) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,
b) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania
protokołu odbioru,
c) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec
Wykonawcy.

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być
przekazane Wykonawcy co najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia.
4. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki:
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według
stanu na dzień odstąpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,
c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą
być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą
Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.
5. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30
dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
6. 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) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
7. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie
wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
§ 18
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie
zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do
wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje
wykonuje
się
poprzez
skierowanie
konkretnego
roszczenia
do Zamawiającego.
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez
Wykonawcę roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.
5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest
właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 19
W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy powszechnie
obowiązujące, a w szczególności Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu
Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu
Postępowania Cywilnego.
§ 20
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 dla Zamawiającego
i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Oświadczam, że powyższy projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy
się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na zaproponowanych
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

…………..……………..................................
podpis i pieczęć
uprawnionego przedstawiciela oferenta

Oświadczenie Wykonawcy
Oświadczam(y), że według stanu na dzień dzisiejszy nie posiadam(y) żadnych zaległości
finansowych w zapłacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawców, dalszych
podwykonawców, dostawców i usługodawców, realizujących na moje/nasze zlecenie lub
za moją/naszą zgodą i wiedzą prace, roboty, usługi i dostawy w ramach umowy
nr ……………………. z dnia ………………………… na realizację zamówienia, pn.:
„…………………………………………………………………………….............................”.

W załączeniu przekazuję oświadczenia następujących podwykonawców, dalszych
podwykonawców, dostawców i usługodawców opisanych wyżej:
1. …………………………………………..
2. …………………………………………..

………………………………………
(data podpis Wykonawcy)

Oświadczenie Podwykonawcy
Oświadczam(y), że według stanu na dzień dzisiejszy nie posiadam(y) żadnych wymagalnych
roszczeń finansowych wobec Wykonawcy - firmy
………………………………………………………….. z/s ul. …………………….., …..-….
……………………. , realizującej zamówienie pn.
„………………………………………………………
……………………………………………………………………………….”

w

ramach

umowy nr
…………………………. z dnia …………………r.
W szczególności oświadczam(y), że wyżej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz
mojej/naszej* firmy (jako podwykonawcy / dalszego podwykonawcy / usługodawcy /
dostawcy*) z zapłatą jakiejkolwiek części wynagrodzenia przysługującego mojej/naszej*
firmie z tytułu realizacji umowy nr ……………………………… z dnia …………………..
zawartej pomiędzy moją/naszą* firmą (jako podwykonawcą/dalszym
podwykonawcą / usługodawcą/dostawcą*), a ……………………………….., która to umowa
została zatwierdzona przez Zamawiającego w dniu ………………….
Rozliczenie realizacji umowy nr ……………….. z dnia ……
a) wartość robót wg umowny (brutto):...............................................................
b) szacowana wartość robót z uwzględnieniem robót zaniechanych lub niezbędnych
(brutto): …………………………..………………………………………………
c) wartość robót wg zapłaconych faktur (brutto): ...............................................
d) wartość robót wg wystawionych faktur (brutto): ............................................
e) pozostała wartość robót do zapłacenia (b-c) (brutto): .....................................

……………………………………………………………..………………….
(podpis Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy/ Usługodawcy/Dostawcy*)

*niepotrzebne skreślić

