UMOWA PROJEKT
ZPE.271.02.2015

Załącznik nr 6

Zawarta pomiędzy: Gminą Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, NIP: 991-04628-31, REGON: 531413283 – zwaną dalej Zamawiającym, w imieniu i na rzecz którego działa: Wójt
Gminy – Krzysztof Mutz, przy kontrasygnacie finansowej Skarbnika Gminy – Anety Knapik,
a
…………………………………………………………………………., zwanym dalej Wykonawcą,
którego reprezentują: …………………………………………………………..…………………………,
w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, została zawarta umowa
o następującej treści:

SŁOWNIK POJĘĆ:
1. Zamawiający – strona umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem
umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych umową oraz przez właściwe przepisy czynności
umożliwiających Wykonawcy realizację umowy, w szczególności związanych z dostarczeniem
dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania
realizacji umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
2. Wykonawca – strona umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych umową robót budowlanych
zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa powszechnie obowiązującego i zasadami
wiedzy technicznej.
3. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która:
a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących
realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy albo
b) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5%, (równej lub niżej niż 0,5%) określonej
przez Zamawiającego wartości umowy, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został
wskazany w SIWZ jako niepodlegający obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu.
4. Umowa o podwykonawstwo – pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są
usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu umowy, zawierana pomiędzy
Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub
pomiędzy dalszymi Podwykonawcami. Wymagająca akceptacji Zamawiającego
5. Siła wyższa – 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.
6. Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową,
wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego i zgłoszona przez
inwestora – Zamawiającego do państwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego i do OWUZ w Opolu.

7. Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu umowy, których
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze,
w szczególności umowa o współpracy.
8. Materiały – surowce i inne wyroby budowlane oraz urządzenia, które mają być wykorzystane przy
wykonywaniu zadania inwestycyjnego w standardzie określonym w załącznikach do SIWZ (programie
funkcjonalno-użytkowym i dokumentacji projektowej), a w przypadku braku stosownych wytycznych
co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać
zastosowane.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów ustawy
Pzp, wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeń
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu
braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcę spośród form
wskazanych w SIWZ.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim”.
Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa oferta, SIWZ wraz z załącznikami, w tym
dokumentacja techniczna, oraz przedmiar robót.
Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejszą umową warunkach.
Roboty budowlane powinny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i wiedzy technicznej. Wykonawca zapewni kierownictwo robót, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne
urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonywania zamówienia oraz usunięcia wad
w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie
wywnioskowane.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną,
z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami,
wiedzą techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy
pomocy Podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.
Z uwagi na specyfikę lokalizacji przedmiotu umowy, w bezpośrednim sąsiedztwie czynnego obiektu
(terenu dworca/peronu) Wykonawca organizując plac budowy, zapewni możliwość bezpiecznego
dojazdu i dostępu do obiektu swobodnego i bezpiecznego poruszania się użytkowników obiektu oraz
będzie na bieżąco współpracował w tym zakresie z Zamawiającym.

§2
POTENCJAŁ WYKONAWCY
1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót
budowlanych będących przedmiotem umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego
w zakresie wiedzy i doświadczenia Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował
przedmiot umowy w zakresie ………………….. (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego
były deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez …………… (nazwa podmiotu
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trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do
zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które
stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi
wykonanie przedmiotu umowy.

§3
TERMIN WYKONANIA
1. Zamawiający w dniu przekazania placu budowy wskaże punkty poboru energii elektrycznej i wody.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 w terminie do
…………………………………………………………………….…………… (wskazane w ofercie).
3. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy
będzie protokół odbioru końcowego, podpisany przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę wraz
z dokumentami odbiorowymi.

§4
PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca ustanawia koordynatora kontraktu w osobie: ………………
§5
ZMIANY DOTYCZĄCE PERSONELU WYKONAWCY
1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych konieczna będzie zmiana osoby wymienionej w §4
Wykonawca zgłosi zmianę na piśmie.
2. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie wymaga zmiany umowy.
3. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy
z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która
pomimo udzielonego jej upomnienia:
a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności,
b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,
c) nie stosuje się do postanowień umowy lub
d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności
narusza zasady BHP oraz przepisy PPOŻ.

1.

2.

3.
4.

§6
PODWYKONAWCY
Wykonawca może zlecić część robót związanych z wykonaniem przedmiotu umowy innemu
podmiotowi, tj. Podwykonawcy, zgodnie ze złożoną w toku postępowania przetargowego ofertą,
z określeniem należnego za te roboty Podwykonawcy wynagrodzenia.
W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca
będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy,
dostawcy lub osób trzecich, którymi będzie się posługiwał przy realizacji przedmiotu umowy jak za
działania i zaniechania własne.
Wykonawca Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących
przedmiot umowy:……………………………………………………………….………………………
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych
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8.

9.

stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez
akceptację umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
b)
przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego
Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane będące przedmiotem umowy, nastąpi, na podstawie odbioru robót
wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,
d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim
poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym
w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,
e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy
i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy; dysponować personelem
i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy
o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,
g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu
na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy
o podwykonawstwo.
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez służby Zamawiającego tj. pracownika Referatu
Gospodarki Terenowej i Inwestycji..
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz
z zestawieniem ilości robót i ich wyceną, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót,
które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części
dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
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przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
10.Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za
zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu
projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się
dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu na zasadach określonych w ust. 9 niniejszego paragrafu.
11.Zamawiający zgłosi w terminie określonym ust. 10 niniejszego paragrafu zastrzeżenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności
w następujących przypadkach:
a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych
w ust. 6 niniejszego paragrafu, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników
do Umowy o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 6 lit. f) niniejszego paragrafu,
b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 9
niniejszego paragrafu,
c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której
wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę,
z zastrzeżeniem sytuacji, w której umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez
………………………………………… (podmiot trzeci), na zasoby którego Wykonawca
powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu,
d) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez
Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;
e) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez
Zamawiającego,
f) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany
umową dla tych robót,
g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty,
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na
podstawie umowy.
12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający
w całości zastrzeżenia Zamawiającego.
13. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po
upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy.
14. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie
14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 11 niniejszego paragrafu.
15. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia
kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.
16. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
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17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.
27.

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §8 ust. 1 niniejszej umowy oraz umów
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu
obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może zlecić Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym
została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej
akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 9-15 niniejszego paragrafu.
Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 20
niniejszego paragrafu, stosuje się zasady określone w ust. 9-15 niniejszego paragrafu.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.
Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają
rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót
budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.
W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do
przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.
W przypadku realizacji robót (lub ich części) za pomocą Podwykonawców, warunkiem wypłaty
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w dalszej części umowy jest wykazanie Zamawiającemu,
że Wykonawca uiścił na rzecz Podwykonawcy należne mu wynagrodzenia za wykonane przez niego
roboty. Ponadto Wykonawca dołączy oświadczenie i protokół wykonanych robót, podpisany bez
zastrzeżeń przez Wykonawcę i Podwykonawcę, z zastrzeżeniem zapisów §8 ust. 7 niniejszej umowy.
Umowy o podwykonawstwo będą zawierane z dalszymi Podwykonawcami na tych samych zasadach
co umowy z Podwykonawcami.
Kopię umowy o podwykonawstwo może poświadczyć za zgodność z oryginałem Wykonawca.
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§7
SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSORCJANTÓW
Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie umowy i za wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez
cały czas trwania umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady.
Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę
podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu
umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych
w ramach umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum
Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania
oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum
w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedłożonych
Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.
W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady
Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z umowy
od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.

§8
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOSCI
Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy, zapłaci Wykonawcy całkowite wynagrodzenie
ryczałtowe brutto , ustalone w oparciu o złożoną ofertę w łącznej wysokości: …………………… zł
(słownie brutto: ……………………………………………………. …………………złotych .../100).
Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera koszty wykonania robót
bezpośrednio wynikających z przekazanej Wykonawcy dokumentacji, zgodnie z SIWZ.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne
przez cały okres realizacji umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może
żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć
rozmiaru i kosztów robót budowlanych.
Rozliczenie finansowe za wykonany przedmiot umowy nastąpi po obustronnym podpisaniu
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego zakresu prac.
Płatność faktur dokonana będzie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturach
w ciągu 30 dni, licząc od daty doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury do siedziby
Zamawiającego.
Wraz z fakturami Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć protokół wykonanych robót, podpisany
bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Podwykonawcę wraz z oświadczeniem i kopią przelewu, z którego
wynika, że nie zalega z płatnościami wobec Podwykonawców z tytułu realizacji niniejszej umowy
oraz z oświadczeniem, z którego wynika podział zakresu i wartości prac wykonanych przez
Wykonawcę i Podwykonawców.
W przypadku niedostarczenia dokumentów i oświadczeń wskazanych w ust. 5 termin płatności
zostanie przedłużony o czas, który upłynie do momentu uzupełnienia braków.
Rozliczenie finansowe za wykonany przedmiot umowy następować będzie fakturami częściowymi, po
obustronnym podpisaniu protokołu odbioru fakturowanego zakresu prac wg. następującego sposobu:
a) po wykonaniu 30% robót – odbiór częściowy,
b) po wykonaniu 60% robót– odbiór częściowy,
c) po wykonaniu 100% robót– odbiór końcowy.
Protokoły częściowego i końcowego odbioru wykonanych robót musi zostać zatwierdzony przez
przedstawiciela Zamawiającego tj. Inspektora Nadzoru.
Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo,
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do
Zamawiającego.
9. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi
Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do
zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy
wezwania.
10.W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu
podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże
niezasadność takiej zapłaty lub
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do
wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
11. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, jeżeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży
w trybie określonym ust. 9 niniejszego paragrafu uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej
zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. (11)
12. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej
do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. (12)
13. Zadanie finansowane będzie ze środków budżetu Zamawiającego.
14. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
15. Wykonawca ma prawo żądania zapłaty odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę należnego
wynagrodzenia.
16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji zamówienia.
17. Strony umowy dopuszczają możliwość cesji wierzytelności wyłącznie na wspólnie uzgodnionych
warunkach.
18. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z przysługującego
Wykonawcy wynagrodzenia.

1.

§9
OBOWIĄZKI I DZIAŁANIA WYKONAWCY PODCZAS REALIZACJI
ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy,
b) dostosowania systemu realizacji i BHP do faktu, że budynek, w którym będą realizowane roboty
znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie w pełni użytkowany obiektu,
c) zabezpieczenia placu budowy, zapewnienia dozoru, ochrony mienia,
d) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód, składowania materiałów i sprzętu
w ustalonych miejscach w należytym porządku oraz do usuwania na bieżąco zbędnych
materiałów, odpadów i śmieci,
e) Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie
budowy i wokół terenu budowy.
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f) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach
regulujących gospodarkę odpadami.
g) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek
sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego,
h) zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
i) ponoszenia kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót objętych umową,
j) zapewnienia warunków bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, uwzględniając specyfikę
i warunki prowadzenia robót,
k) zapewnienie ochrony PPOŻ budynku,
l) oznaczenia terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
m) usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych po zakończeniu robót,
n) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu,
o) ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim.
Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji
zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów
betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to
niemożliwe lub nie uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwiania. Wykonawca
zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako
warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.
Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach tej umowy robót, wymagające wywozu,
nie nadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, ziemnych,
ewentualnej wycinki i karczowania drzew i krzewów, będą stanowiły własność Wykonawcy.
Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie
z umową, ofertą, dokumentacją techniczną i STWiORB, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowiązującego, spełniającego wymagania określone w art. 5 ustawy Prawo
budowlane.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją umowy,
w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi
odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe
w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem umowy, chyba że
odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający
ponosi odpowiedzialność.
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość
zastosowanych do robót materiałów.
Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo
w postanowieniach umowy:
a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
b) wskazania kierownika budowy lub kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
c) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji umowy
oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
d) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie
z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,
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e) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli
spełniających wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWiORB,
f) umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego
lub Wykonawcę,
g) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach
robót,
h) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych
w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi,
i) utrzymywania porządku na terenie budowy,
j) stosowania się do poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,
k) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę
i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach
wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie,
l) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami umowy,
m) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawców do udziału w realizacji umowy,
n) ubezpieczenia budowy,
o) Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji działań wszystkich uczestników procesu
produkcyjnego tzn. sił własnych Podwykonawców, dostawców, usługodawców itp., w sposób
gwarantujący zgodny z umową przebieg realizacji umowy.
10.Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z dotychczasowym wykonawcą robót elektrycznych
w zakresie udostępnienia mu placu budowy na czas niezbędny do zakończenia jego zakresu robót.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

§ 10
KONTROLA JAKOSCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane z materiałów własnych.
Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, Wykonawca jest
zobowiązany przeprowadzić te badania.
Przeprowadzenie badań, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, zapewni Wykonawca
własnym staraniem.
Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie
robót, są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przypadku
zgodności koszty pokrywa Zamawiający.
Wszelkie materiały, sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy
Wykonawca na koszt własny.
Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co
do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym
w Prawie budowlanym oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w dokumentacji
technicznej.
Wykonawca przedłoży przy odbiorze kopie orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały
użyte do wykonania.
Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy powinny
w szczególności:
a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881) oraz dokumentacji technicznej,,
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b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,
c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót
budowlanych,
e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy.
9. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów, które nie są zgodne
z §10 niniejszej umowy Zamawiający może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż
i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

§ 11
OKRES GWARANCJI I REKOJMI
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu
umowy przez okres 5 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, na zasadach określonych w
KC z zastrzeżeniami jak w niniejszym paragrafie.
Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umowy,
gwarancji jakości na okres 5 lat, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad, które wystąpiłyby w okresie rękojmi
lub gwarancji, w terminie 3 dni roboczych licząc od ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
W uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami eksploatacyjnymi, technologicznymi
i technicznymi, Zamawiający może w/w termin przedłużyć. Powyższe ma zastosowanie również do
wad jakie wystąpiły w trakcie realizacji umowy tj. do odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Zgłoszenie powinno zostać sporządzone pisemnie, przy czym strony dopuszczają zawiadomienie
o wadach w drogą fax-u lub pocztą elektroniczną.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób
nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może
powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego
niż 14 dni roboczych. z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w § 13 niniejszej umowy.
Zamawiający wyznacza terminy przeglądów gwarancyjnych, w których Wykonawca zobowiązuje się
brać udział, a także wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót – po upływie terminu gwarancji
ustalonego w umowie.
Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

§ 12
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Strony postanawiają, że tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie
zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie przez ustawę Prawo zamówień publicznych (art. 148
ust. 1) w wysokości 10% zaoferowanej ceny ofertowej (brutto) tj. kwotę: …………….. zł
słownie:……………………………./100).
Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego.
2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
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wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w ustawie art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.
6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 %
wysokości zabezpieczenia.
7. Kwota, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po
upływie okresu rękojmi za wady.
8. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub
prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia
należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw
wynikających z zabezpieczenia.
9. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres
jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania
umowy nie później niż 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie terminów ważności
wniesionego w innej formie niż gotówkowej, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10.Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu nie przedłoży
Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką
w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie.
§ 13
KARY UMOWNE
1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub nie
dotrzymania warunków umowy przez Zamawiającego strony ustalają że:
Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia w wysokości
0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień
zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust 1. Niniejszej
umowy za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu
ustalonego na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. Zamawiający
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych,
d) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
10% od wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każde
dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub
dalszych Podwykonawców,
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3.

4.
5.
6.

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 0,5% od wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,
f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% od
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień
zwłoki,
g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokości 0,5% od wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki,
h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego
terminie, w wysokości 0,5% od wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.
i) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego
podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową – w wysokości 10%
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
j) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 7 dni roboczych w
wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót,
k) za brak okazania na żądanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy
ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej
w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy,
l) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla wskazanych w SIWZ/umowie osób, będzie
wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości w wysokości
10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
m) za nie wniesienia zabezpieczenia w formie określonej w §12 ust. 1, w kwocie określonej ust. 6
niniejszego paragrafu do dnia obustronnego podpisania bezusterkowego protokołu odbioru
końcowego robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy za każdy dzień zwłoki
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1
niniejszej umowy.
Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia
następnego po upływie terminu jej zapłaty.
Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia stronie wezwania do
zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary umownej
może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
Kary umowne za zwłokę w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy do użytkowania lub
odszkodowanie za poniesione szkody Zamawiający potrąci z faktury wystawionej przez Wykonawcę.
Łączna wysokość kar umownych należnych Zmawiającemu od Wykonawcy nie może przekroczyć
20% wysokości wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1.

§ 14
ODBIORY ROBÓT
1. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego na
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podstawie pisemnego zgłoszenia w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Komisyjny odbiór
końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady i usterki nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad
i usterek,
2) jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia i jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodne
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, wyznaczając w tym celu dodatkowy termin, zachowując prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w umowie,
3) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi – rozwiązać
umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy i naliczyć kary umowne, o których
mowa w §13 niniejszej umowy. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy ze skutkiem
natychmiastowym , wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek oraz
do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.
Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności
ujawniono istnienie takich wad i usterek, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad lub usterek.

§ 15
ODBIÓR KOŃCOWY
1. Po zakończeniu robót Wykonawca powiadomi pisemnie, a Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie
czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy.
2. Obowiązek powiadomienia uczestników odbioru i sporządzenia protokołu ciąży na Zamawiającym.
3. Na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać atesty,
certyfikaty i deklaracje zgodności na wbudowane urządzenia i materiały.

§ 16
EWENTUALNA ZMIANA UMOWY
1. Ewentualna zmiana terminu zakończenia umowy pod warunkiem że:
a) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;
b) wystąpienia czynników zewnętrznych, typu: niemożliwe do przewidzenia zdarzenia losowe, jak
np. pożar, powódź, huragan, itp., a także dłużej utrzymujące się niekorzystne warunki
atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót;
c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

§ 17
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub jej części 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.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub jej części z winy
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Wykonawcy:
a) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
b) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
c) gdy Wykonawca przerwał prowadzenie robót na okres dłuższy niż 7 dni bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
d) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy jest większa niż 30 dni w odniesieniu do terminów
określonych w § 3 niniejszej umowy,
e) podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody Zamawiającego,
f) gdy podzleca wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcy innemu niż wskazanego przez
Wykonawcę Zamawiającemu,
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie o zamiarze odstąpienia od umowy
powinno być przekazane Wykonawcy, co najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia.
W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki:
1) 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,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, z winy której odstąpiono od umowy,
3) 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.
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.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia,
2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń przeznaczonych do realizacji zadania zgodnie
z harmonogramem,
3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy.

§ 18
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia na własny koszt inwestycji i utrzymania tego
ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, od wszelkich szkód mogących
wyniknąć w toku realizacji inwestycji, jak i spowodowanych nienależytym wykonaniem przedmiotu
umowy przez Wykonawcę.
2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania na czas realizacji robót aktualnego ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej OC (delikt oraz kontrakt) na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł
(słownie: dwieście tysięcy złotych) oraz ubezpieczenia przedmiotu umowy od ryzyk budowy na czas
realizacji robót, na kwotę w wysokości 100% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §8
ust. 1 niniejszej umowy.
3. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu obejmuje co najmniej:
a) szkody wyrządzone przez Podwykonawców (o ile tacy wystąpią) z odpowiedzialnością do sumy
gwarancyjnej, wymienionej w ust. 2 niniejszego paragrafu,
b) szkody wyrządzone w rzeczach ruchomych stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych
czynności wykonywanych w ramach usług,
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c) szkody środowiskowe,
d) szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające rejestracji,
e) szkody wyrządzone w podziemnych sieciach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac,
f) czyste straty finansowe, tj. szkody majątkowe nie będące ani szkodami osobowymi ani szkodami
rzeczowymi,
g) szkody w mieniu otaczającym,
h) ryzyka budowlano-montażowe w związku z realizowanym przedmiotem umowy
z odpowiedzialnością do sumy gwarancyjnej, wymienionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, przy
czym ubezpieczeniem objęte powinny być materiały budowlane,
i) pokrycie kosztów testów (prób, badań, rozruchów itp.) maszyn i instalacji,
j) pokrycie szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku, roboty, obiekt remontowany,
budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem
robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,
k) odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących
pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
l) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.
4. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu powinno być utrzymywane w mocy
przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.
5. Stosowne dokumenty ubezpieczeniowe wraz z dowodem zapłaty składki Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wezwania ze strony Zamawiającego.
6. W przypadku niemożności przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów ubezpieczeniowych
w terminie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający wyznaczy drugi termin na
złożenie w/w dokumentów. Gdyby przekazanie dokumentów opóźniało się powyżej 7 dni roboczych,
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy oraz naliczyć kary umowne zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy.
7. Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie umownym odpowiada
Wykonawca.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego lub
podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi i gwarancji.
9. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących
instalacji, urządzeń, obiektów, dróg itp.
10.Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu wad i usterek obiektu
spowodowanych wadami dokumentacji projektowej w wysokości wszystkich strat poniesionych przez
Zamawiającego.
11.W razie wygaśnięcia obwiązywania polisy ubezpieczeniowej w trakcie realizacji umowy, Wykonawca
zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia przedstawiając Zamawiającemu dokumenty
potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia w zakresie co najmniej opisanym w § 18 niniejszej
umowy, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed
wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia
ubezpieczenia, lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w wyżej
wymienionym terminie Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt może dokonać
stosownego ubezpieczenia, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z faktury
wystawionej przez Wykonawcę.
§ 19
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
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1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz
zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt
wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

§ 20
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do
zagospodarowania terenu budowy.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu
bezpieczeństwa tych osób,
b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,
c) zapewnienie ochrony terenu budowy,
d) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy,
e) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów
związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia osobom upoważnionym oraz innym uczestnikom
procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy.
Roboty budowlane będące przedmiotem umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie
zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach.
W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze,
sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne
przedmioty z terenu budowy.
Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane
przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem
budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.
Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy
i przekazać go we właściwym stanie Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego robót.
W przypadku stwierdzenia, że teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w umowie,
Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do
należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 14 dni roboczych skierowanym przez Zamawiającego do
Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie terenu budowy do
należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).

§ 21
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Jeżeli którakolwiek ze stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu działania siły
wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie
drugą stronę.
2. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację
wykonywania robót budowlanych zgodnie z umową, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty
a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do
stanu zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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3. W przypadku powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony zobowiązują się
do podjęcia kroków zmierzających do polubownego załatwienia sprawy, a w przypadku nie
osiągnięcia porozumienia w terminie 30 dni sprawę poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla
siedziby Zamawiającego.
4. Strona, do której kierowane jest roszczenie ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do niego
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania
cywilnego.
6. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
7. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych.
8. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej stronie w trakcie realizacji umowy będą sporządzane
w języku polskim.
9. W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie
informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane drogą elektroniczną lub faksem
na podane przez strony adresy i potwierdzane na piśmie (dostarczane/przekazywane osobiście za
pokwitowaniem), lub wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie.
10.Do realizacji niniejszej umowy, a także do kontaktów zostaje wyznaczony ze strony Zamawiającego:
……………………………………………………………………
11.Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
12.Integralną część niniejszej umowy stanowi:
1) Przedmiar robót.
2) Dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik SIWZ

............................

..............................

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

…………………………….
data

…………………………….
data
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