Załącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy

UMOWA …………………
zawarta w Rozprzy w dniu ............2018 r. pomiędzy następującymi Stronami:
Gminą Rozprza mającą swą siedzibę w Rozprzy, Al. 900 – lecia 3,
NIP: 771-26-57-591, REGON: 590648008
reprezentowaną przez Wójta Gminy Rozprza – Janusza Jędrzejczyka,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rozprza – Bogdana Góreckiego
zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,
a firmą ..................................................................................................
z siedzibą w ..........................................................................................
działającą na podstawie wpisu do:
- KRS pod nr …..............................
reprezentowaną przez :
………………………………………………………..,
lub
- CEDIG
reprezentowaną przez :
……………………………………………PESEL...........………..,
zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu
nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści.
§1
1. Zamawiający zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym [art. 39
ustawy

z

dnia

(Dz.U.2017.1579)]

29

stycznia

oraz

ofertą

2004

r.

Prawo

zamówień

publicznych

złożoną

przez

Wykonawcę

powierza,

a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Budowa przedszkola
w Niechcicach”, w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodne z przepisami
Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie.
Zakres przedmiotu umowy:
1) przygotowanie placu budowy (w tym organizacja ruchu w otoczeniu budowy,
wdrożenie organizacji ruchu na czas budowy, urządzenie i uzgodnienie na
własny koszt usytuowania zaplecza budowy wraz z kosztami podłączenia
i użytkowania wody i energii elektrycznej),
2) wykonanie

rozbiórki istniejącego obiektu

oraz urządzeń

infrastruktury

technicznej oraz demontaż istniejącego ogrodzenia,
3) wybudowanie budynku przedszkola wraz z instalacjami wewnętrznymi (wodno
– kanalizacyjną, elektryczną [tablic rozdzielczych obiektu, oświetleniową,
gniazd wtyczkowych, zasilającej urządzenia wentylacyjne i grzewcze,
odgromową,

monitoringu

CCTV,

alarmową

SSWiN,

połączeń

ekwipotencjalnych)], centralnego ogrzewania wraz z kotłownią na opał stały
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(pellet drzewny), instalację wentylacji mechanicznej (układy wentylacyjne wraz
z centralami wentylacyjnymi i telefoniczną),
4) wybudowanie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego,
5) wybudowanie wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z miejscami
postojowymi oraz zatokami postojowymi wzdłuż jezdni,
6) wybudowanie instalacji zewnętrznej – oświetlenie terenu,
7) wybudowanie placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną,
8) wybudowanie ogrodzenia wraz z bramami i furtkami,
9) opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej i instrukcji p.poż.
10) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną
powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej (2 egz.),
11) pozyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie
obiektu,
12) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów stanowiących
dowód należytego wykonania przedmiotu umowy (atesty, aprobaty techniczne,
protokoły z badań, prób i sprawdzeń, karty gwarancyjne, świadectwa jakości,
instrukcje użytkowania i konserwacji itp.).
2. Opis przedmiotu zamówienia określa stanowiąca załącznik do niniejszej umowy
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych i oferta przetargowa Wykonawcy.
Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami,
normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
Zakres rzeczowy obejmuje również:
a) wykonanie wszelkich robót tymczasowych wynikających z organizacji robót,
ich utrzymywanie w należytym stanie i rozbiórkę oraz prac towarzyszących
robotom podstawowym,
b) zabezpieczenie terenu na czas ich wykonania przed osobami postronnymi,
a w szczególności przeciwdziałania wypadkom osób trzecich. Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom
trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia przekazania budowy,
c) wykonanie wszelkich badań niezbędnych dla udokumentowania wymaganej
jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów,
d) przygotowanie obiektu i wszelkich dokumentów leżących po stronie
Wykonawcy związanych z procedurą oddania do użytkowania obiektu
budowlanego stosownie do prawa budowlanego, udział w czynnościach
dokonywanych przez powołane do tego organy oraz wykonywanie wszelkich
czynności pokontrolnych wydanych przez te organy,
e) przeniesienie znaków osnowy geodezyjnej przypadku, gdy znaki te znajdują
się na terenie realizowanych robót, po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiającym i Powiatowym Ośrodkiem Geodezji w Piotrkowie
Trybunalskim,
f) organizację i koordynację całego procesu budowlanego w ramach
wykonawstwa inwestycji,
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3.

4.

5.

6.

7.

g) wykonanie wszelkich robót związanych z likwidacją placu budowy i jego
zaplecza po zakończeniu robót oraz uporządkowaniem terenu budowy
i zaplecza w sposób zgodny z wymogami Zamawiającego,
h) dokonanie rozruchu technologicznego wszystkich instalacji i urządzeń zgodnie
z przepisami i instrukcjami producentów oraz przeszkolenie w tym zakresie
obsługi użytkownika,
i) wymaganą przepisami i warunkami technicznymi obsługę geodezyjną
budowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji
przedmiotu umowy konieczności wykonania „robót zamiennych”
w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową oraz
„koniecznych prac dodatkowych” („robót dodatkowych”), w sytuacji, gdy
wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy określonego w ust.
1, niniejszego paragrafu, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień
odbioru przepisami.
Przez
„konieczne
prace
dodatkowe”
należy
rozumieć
prace,
o których mowa w art. 630 § 1 kc, czyli prace objęte przedmiotem
zamówienia, ale nie występujące w projektach budowlanych, a bez których
nie można oddać do użytkowania przedmiotu zmówienia podstawowego
określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. Prace te będą rozliczane zgodnie
z zasadami podanymi w § 2 ust. 6 umowy.
Przez „roboty zamienne” należy rozumieć roboty będące następstwem
„rozwiązań zamiennych”, o których mowa w Prawie budowlanym. Roboty
zamienne to wykonanie elementu zaprojektowanego (występującego) w
dokumentacji projektowej, ale w sposób odmienny niż to pierwotnie
opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie „rozwiązania
zamiennego” opracowanego przez autora dokumentacji projektowej w
ramach nadzoru autorskiego. „Roboty zamienne” będą rozliczane zgodnie z
zasadami podanymi w § 2 ust. 7 umowy.
Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe, jeśli:
a) pojawiły się na rynku materiały lub urządzenia nowszej generacji
pozwalające na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;
b) Stały się konieczne na skutek wad dokumentacji projektowej, czyli jej
niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub stanem placu budowy
spowodowanymi przede wszystkim warunkami gruntowymi;
c) Wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych
w ofercie lub dokumentacji projektowej,
d) Zastosowane jako „zamienne” materiały lub urządzenia posiadają nie
gorsze parametry techniczne niż materiały lub urządzenia zaoferowane
w ofercie przetargowej Wykonawcy lub wskazane w dokumentacji
projektowej jako przykładowe. W przypadku gdy zamieniane produkty
nie występowały w ofercie przetargowej Wykonawcy lub nie były
wskazane w dokumentacji projektowej.
Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiający
uzna, że ich wykonanie nie leży w interesie publicznym lub wykonanie tych
części nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od stron umowy. Rezygnację
z wykonywania tych części należy zrozumieć jako odstąpienie Zamawiającego
od części przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na
odstąpienie od części umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonane w wyniku
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odstąpienia od części przedmiotu zamówienia w dalszej części umowy
nazywane są „robotami zaniechanymi”. Roboty takie będą rozliczane tak
samo jak w sytuacji całkowitego odstąpienia od przedmiotu umowy, czyli zgodnie
z zasadami określonymi w § 12 ust. 6 niniejszej umowy, co przewiduje się
w § 2 ust. 7 niniejszej umowy.
8. Wykonawca przed rozpoczęciem każdego etapu robót zobowiązany jest do
przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia w formie pisemnej
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru zestawienia materiałów, wyrobów
do wbudowania. Muszą one być zgodne z przedstawionymi w ofercie
przetargowej Wykonawcy lub występować jako przykładowe w dokumentacji
projektowej. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany produktów tylko w
następujących sytuacjach:
a) zamiany wynikającej z konieczności wykonania „robót zamiennych”, czyli w
sytuacji, o której mowa w ust. 6 litera „a” i „d” niniejszego paragrafu oraz
b) niedostępności na rynku zarówno produktu zaoferowanego w ofercie
Wykonawcy jak również produktu podanego jako przykładowy w
dokumentacji projektowej. Taki fakt Wykonawca zobowiązany jest
udowodnić, a Inspektora Nadzoru potwierdzić na piśmie. Zamawiający
zobowiązuje się dokonać zatwierdzenia zamiany takiego produktu bez
zbędnej zwłoki.
9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy kosztorysów opracowanych
metodą kalkulacji szczegółowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny
poszczególnych elementów, jak również cena całkowita musi być zgodna z
cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Cena tych samych
składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla
wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót.
Tak opracowane kosztorysy będą podstawą do rozliczania ewentualnych:
a) „koniecznych prac dodatkowych”, o których mowa w ust. 4;
b) „robót zamiennych”, o których mowa w ust. 5;
c) „robót zaniechanych”, o których mowa w ust. 7;
d) „dodatkowych robót budowlanych”, o których mowa w § 2 ust.10
niniejszej umowy, czyli robót wykraczających poza określenie
przedmiotu zamówienia podstawowego, które zostaną zlecone
na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 Pzp poprzez zawarcie aneksu
do umowy poprzedzonego sporządzeniem protokołu konieczności
i dokumentacji projektowej je opisującej.
10. Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia
występującym w dokumentacji technicznej towarzyszą wyrazy „lub równoważny”,
co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych
niż opisywanym w dokumentacji tj. spełniających wymagania techniczne,
funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji
projektowej lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i
materiały równoważne opisywane w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że
oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone
w dokumentacji technicznej.
11. Zamawiający oświadcza, iż posiada tytuł prawny do terenu, na którym nastąpi
budowa przedszkola w Niechcicach oraz, że uzyskał stosowne pozwolenia i
zgłoszenia we właściwym organie administracji budowlanej.
12. Od daty protokólarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, do czasu
protokólarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych, zarówno za przedmiot
4

umowy, który realizuje, jak i za teren, na którym go realizuje, za jego
zabezpieczenie i utrzymanie na nim ładu i porządku oraz za wszelkie szkody jakie
mogą na nim powstać.
§2
1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy ustala się wstępne wynagrodzenie w wysokości:
brutto: ……………… (słownie: …………………………………….……………….)
w tym podatek VAT 23% w wysokości: …………………………….……………….
słownie (……………………………………………………………………………..…)
netto: ……………… zł (słownie: ……………….………………………………….)
Wynagrodzenie odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarach
robót, które były załączone do SIWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera koszty,
wynikające z: projektów budowlanych, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi
na pytania składane w trakcie procedury przetargowej będącej podstawą
do zawarcia niniejszej umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera również
następujące
koszty:
projektu
BIOZ,
wykonania
wszelkich
robót
przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania,
zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia
i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy
(woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie i ochrona budowy), zajęcia
pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, odwodnienia
wykopów, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu,
zagęszczenia gruntu, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki oraz innych
odpadów z terenu budowy, robót demontażowych i wyburzeniowych,
odtworzenia dróg i chodników, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją
powykonawczą, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z
odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po
zakończeniu realizacji robót budowlanych oraz inne koszty wynikające z
niniejszej umowy, m. in. ubezpieczenia budowy.
Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży złomu pochodzącego
z demontażu elementów konstrukcji oraz przekazania uzyskanych pieniędzy
na konto Zamawiającego.
4. Roboty nie ujęte w dokumentach, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
czyli „konieczne prace dodatkowe”, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy; „roboty
zamienne”, o których mowa w § 1 ust. 5 umowy oraz „roboty zaniechane”,
o których mowa w § 1 ust. 7 umowy mogą być wykonywane (lub „zaniechane”)
na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Bez zatwierdzenia „protokołów
konieczności” przez Zamawiającego Wykonawca nie może rozpocząć
wykonywania ww. robót lub rezygnować z wykonywania robót „zaniechanych”.
5. Rozliczanie robót, o których mowa w ust. 2 oraz kosztów, o których mowa w
ust. 3 niniejszego paragrafu będzie się odbywało fakturami częściowymi za
elementy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo – terminowo - finasowym,
o którym mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy, zatwierdzonym przez
Zamawiającego. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu
przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego danego elementu robót, a
regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
faktury i protokołu odbioru wykonanego elementu robót.
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6. Rozliczanie „koniecznych prac dodatkowych”, niezbędnych do wykonania
i oddania do użytkowania przedmiotu niniejszej umowy określonego w § 1 ust. 1
niniejszej umowy odbywało się będzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu
(i odebraniu przez Nadzór Inwestorski), lecz nie częściej niż w okresach
kwartalnych. Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz
kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia:
a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych,
o których mowa w § 1 ust. 9 umowy a ilości wykonanych w tym okresie robót –
z książki obmiaru;
b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie
ofertowym cen jednostkowych tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie
z podpunktem „a” niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie
kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez
Nadzór Inwestorski.
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:
1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte
z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji
szczegółowej;
2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
o zapisy w podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną
przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich
wbudowania;
3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w
wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku –
odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W
przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR – ach, zastosowane
zostaną Katalogi Norm Nakładów rzeczowych, a następnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.
7. Rozliczanie „robót zamiennych” w stosunku do przewidzianych dokumentacją
projektową będzie odbywało się fakturą końcową po zakończeniu wszystkich
robót. Podstawą rozliczenia ww. robót będzie podpisany protokół konieczności,
protokół odbioru wykonanych robót oraz kosztorys różnicowy wykonany w
oparciu o następujące założenia:
a) należy wyliczyć cenę roboty „pierwotnej”, a więc roboty, która miała być
pierwotnie wykonana;
b) należy wyliczyć cenę roboty „zamiennej”;
c) należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami.
d) wyliczeń ww. cen („pierwotnej” i „zamiennej”) należy dokonać w oparciu
o następujące założenia:
- d1) ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysów ofertowych;
- d2) w przypadku, gdy wystąpią roboty, których nie można rozliczyć zgodnie
z podpunktem „d1”należy wyliczyć ceny jednostkowe w oparciu
o następujące założenia:
1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) należy przyjąć
z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji
szczegółowej;
2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty
w oparciu o zapisy w podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników
produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie)
za okres ich wbudowania;
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3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte
w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku –
odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR).
W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR – ach, zastosowane
zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.
- d3) ilości robót, które miały być wykonane („pierwotnych”) należy przyjąć
z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji
szczegółowej;
- d4) ilości robót „zamiennych”, należy przyjąć z książki obmiarów.
8. Wyliczenie robót „zaniechanych” odbywało się będzie na zasadach
określonych w § 12 ust. 7 niniejszej umowy.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione
w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 142 ust. 5 Prawa
zamówień publicznych, czyli w przypadku urzędowej zmiany podatku VAT,
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 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 przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej
umowy.
a) do faktur wystawianych po dniu wejścia w życie zmiany stawki VAT naliczana
będzie nowa stawka;
b) w razie zmiany:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j.Dz. U.
z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016, poz. 1265),
2) 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, co musi wykazać wykonawca.
10. W sytuacji gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2
Pzp, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych
robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy
(„zamówienia podstawowego”), to ustala się następujące zasady ich zlecania
oraz rozliczania:
1) Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych”
wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy, a więc robót,
których mowa w niniejszym paragrafie może nastąpić po podpisaniu
przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie.
Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez Strony
umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że
spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp.
Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być
zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi.
2) Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza
określenie przedmiotu zamówienia podstawowego”, których zamawiający
może udzielić na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli robót, o których
7

mowa w niniejszym paragrafie odbywało się będzie fakturami
wystawianymi po ich wykonaniu i nie częściej niż w okresach kwartalnych.
Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz
kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia:
a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z „kosztorysu
ofertowego”, o których mowa w § 1 ust. 9 umowy, a ilości wykonanych
w tym okresie robót – z książki obmiaru;
b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono
w „kosztorysie ofertowym” cen jednostkowych, tzn. takie, których nie
można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a” niniejszego ustępu, roboty
te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez
Wykonawcę,
a
zatwierdzonych
przez
Inspektora
Nadzoru
i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu
o następujące założenia:
1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte
z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą
kalkulacji szczegółowej zwaloryzowanych zgodnie z zasadami
określonymi w § 1 ust. 9 litera „e” umowy;
2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty
w oparciu o zapisy w podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników
produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako
średnie) za okres ich wbudowania;
3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy
zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich
braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR – ach,
zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych,
a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiającego.
§3
1. Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Prawo zamówień publicznych
„Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące
w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg dotyczy osób, które będą wykonywać
czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót budowlanych na
budowie polegających między innymi na:
1.1. rozbiórce obiektów budowlanych,
1.2. robotach ziemnych,
1.3. robotach fundamentowych
1.4. robotach murowych
1.5. wykonaniu konstrukcji żelbetowych (słupy, podciągi, płyty)
1.6. wykonaniu konstrukcji i pokrycia dachu
1.7. montażu stolarki okiennej i drzwiowej
1.8. wykonaniu elewacji
1.9. wykonaniu konstrukcji schodów, podjazdów i podestów na gruncie
1.10. wykonaniu instalacji sanitarnych wewnętrznych wraz z systemem
centralnego ogrzewania oraz kotłownią na opał stały (pellet drzewny)
1.11. wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej (układy wentylacyjne wraz z
centralami wentylacyjnymi i telefoniczną)
1.12. budowie przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej
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1.13. wykonanie instalacji elektrycznych (tablic rozdzielczych obiektu,
oświetleniową, gniazd wtyczkowych, zasilającej urządzenia wentylacyjne i
grzewcze, odgromową, monitoringu CCTV, alarmową SSWiN, połączeń
ekwipotencjalnych)
1.14. montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw oraz montaż ogrodzenia
1.15. wykonanie konstrukcji i nawierzchni ciągów pieszych i miejsc postojowych
oraz dróg wewnętrznych
1.16. wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz wykonanie trawnika
2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
2.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia
spełniania ww. wymogów,
2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
3.1. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
3.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w
trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr
PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3.3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni
okres rozliczeniowy;
3.4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę
lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
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przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4. Jeżeli pomimo powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba nie
zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiającego lub jego przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić plac
budowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000,00
PLN za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi
zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez inspektora nadzoru lub
przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez
Wykonawcę lub jego przedstawicieli.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy
przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§4
Na podstawie art. 36a ust. 2 Pzp Zamawiający nakłada na Wykonawcę
obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia, którą jest wykonanie:
a) konstrukcji budynku (fundamenty, ściany, stropy, więźba dachowa wraz
z pokryciem dachu);
b) robót drogowych (place i drogi wewnętrzne oraz zatoki postojowe).
W związku z powyższym roboty te muszą być wykonane osobiście przez
Wykonawcę lub jednego ze wspólników konsorcjum w sytuacji, gdy
Wykonawcy złożyli ofertę wspólną.
§5
1. Rozliczanie robót wykonywanych na podstawie niniejszej umowy będzie się
odbywało fakturami wystawianymi na zasadach, o których mowa w § 2 umowy.
2. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora
Nadzorudanego elementu (etapu) robót, a regulowane będą w terminie do 30 dni
od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanego
elementu robót.
3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową,
wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dniowym od daty jej otrzymania
przez Zamawiającego.
4. Do każdej faktury częściowej, końcowej jak i faktur, o których mowa w § 2 ust.
10 Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako załącznik) dokument o nazwie:
„Wykaz podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy
w ramach składanej faktury, tj. faktury nr …. z dnia ….”. Wykaz ten musi
zawierać: nazwy podwykonawców, zakres wykonanych przez nich robót, usług
lub dostarczonych dostaw oraz odpowiednie wartości tych robót, usług lub dostaw
należnych danemu podwykonawcy. Ogólna wartość środków finansowych
należnych poszczególnym podmiotom, w tym także Wykonawcy jeżeli wykonywał
w ramach faktury roboty lub usługi, musi być równa wartości danej faktury.
Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez Wykonawcę oraz
wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców (za wyjątkiem tych,
którzy już zakończyli realizację zawartych umów o podwykonawstwo i przedstawili
Zamawiającemu oświadczenie, z datą pewną, potwierdzające faktyczne
otrzymanie zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawców, z którymi zawarli umowy
bez względu na fakt czy występują w tym wykazie czy też nie, oraz inspektora
nadzoru. Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do
odmowy przyjęcia faktury. Dodatkowo Wykonawca załączy oświadczenie
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każdego podmiotu, który wykonywał roboty, dostawy lub usługi w ramach
składanej faktury częściowej potwierdzające fakt otrzymania wynagrodzenia za
wykonane roboty, dostawy lub usługi w zakresie ww. faktury, a w przypadku kiedy
należność ta nie jest jeszcze wymagalna oświadczenie do kiedy obowiązuje
strony termin zapłaty za nią.
5. Płatności Wykonawcy dla Podwykonawcy oraz Podwykonawcy dla dalszego
Podwykonawcy muszą być realizowane w terminie nie dłuższym niż 14 dni
od daty otrzymania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wystawionej
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku.
6. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca złoży informację Zamawiającemu
w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty otrzymania zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru rozliczenia potwierdzającego należną Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy kwotę wynagrodzenia, o dokonanej zapłacie przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę.
7. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, najpóźniej wraz ze złożeniem
następnej faktury, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o
uregulowaniu względem nich wszystkich należnych im kwot wraz z dokumentami
księgowymi Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców potwierdzającymi
zapłatę należnego im wynagrodzenia lub dowody dotyczące zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych
należności, których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania
składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody
na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia, powinny potwierdzać brak
zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów
o podwykonawstwo.
8. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie
o podwykonawstwo, 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 w formie
pisemnej
uwag
dotyczących
zasadności
bezpośredniej
zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7
dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.
10. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag 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.
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11. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym
mowa w ust. 8, 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 w ust. 9
uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata
obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek oraz innych należnych
na mocy obowiązujących przepisów lub umowy należności Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.
12. Równowartość
kwoty
zapłaconej
Podwykonawcy
lub
dalszemu
Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający
potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na co Wykonawca wyraża
zgodę.
13. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, będą wystawione
przez Wykonawcę: faktura VAT, o których mowa w ust. 1, przedstawione
Zamawiającemu wraz:
1) z Protokołem odbioru częściowego robót lub Protokołem odbioru
końcowego robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone
elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców
i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły
odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych
Podwykonawców,
2) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez
zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych
Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,
3) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności i ze
sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności
oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie
zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez
Podwykonawców, a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub
usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych
Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego robót
budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych
Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w tym zakresie,
4) oświadczeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
o otrzymaniu kwot należnych mu z tytułu wykonania części przedmiotu
umowy.
14. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem
dokumentów, o których mowa w ust. 13, Zamawiający jest uprawniony do
wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez
Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o
których mowa w ust. 13, nie skutkuje uznaniem o braku dotrzymania przez
Zamawiającego terminu płatności (Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu) i nie
uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.
15. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy
niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów
składanych wraz z wnioskami o płatność.
16. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w formie pisemnej uwagi, o których
mowa ust. 9 zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do
zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez
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Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz
co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę
postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na
wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także
co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.
17. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej
płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty
Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których
mowa w ust. 9 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie
zgłosi uwag o których mowa w ust. 9, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.
18. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w
ust. 9 i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca zgłosi
niezasadne uwagi, o których mowa w ust. 9, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.
19. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub
rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona
Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu
odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.
20. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie
należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez
odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu
opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę oraz innych należnych na mocy obowiązujących przepisów lub
umowy należności i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.
Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie będzie obejmować kwot
zatrzymanych określonych w umowach o podwykonawstwo tytułem
zabezpieczenia roszczeń jednej ze stron względem drugiej w związku
z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem robót, dostaw lub usług.
21. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu
wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.
22. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania
płatności bezpośredniej za uzasadnioną.
23. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu,
któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w
zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem
Wykonawcy.
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24. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót
budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za
wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. W przypadku
wyższych cen jednostkowych za wykonane roboty określonych umową o
podwykonawstwo od cen jednostkowych określonych umową pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą, Zamawiający może uznać i wypłacić, z
zastrzeżeniem zapisów w ust. 21 i 23, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku
wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych nie wyższych niż
określonych umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
25. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do
uzyskania od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych
rachunków lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca załączy
do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i
dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca
z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego
Wykonawcy.
26. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy
Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców
o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich
rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.
27. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10% wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
28. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, przed datą
końcowego rozliczenia z Zamawiającym – najpóźniej na dzień poprzedzający
ostateczną zapłatę, oświadczenia, z datą pewną, podwykonawców i dalszych
podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy.
Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy
bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikającej z nieterminowej
zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
29. Ogólna wartość umów z podwykonawcami nie może przekroczyć kwoty
wynikającej z niniejszej umowy oraz ewentualnych aneksów zmieniających
wartość umowy.
§6
1. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:
rozpoczęcie w terminie: od dnia ………………………………….
zakończenie w terminie: do dnia 01 czerwca 2020 roku.
2. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu
odbioru końcowego, o którym mowa w § 11 niniejszej umowy.
3. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą
stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów
realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo –
terminowo - finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować
i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty
podpisania umowy na podstawie tabeli cen poszczególnych elementów robót
złożonej przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.
4. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunięciu w przypadku
wystąpienia opóźnień wynikających z:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
b) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub
lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;
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c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie
przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
d) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót;
e) wystąpienia robót zamiennych, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej
umowy o ile wykonywanie wpływa na termin wykonania przedmiotu
niniejszej umowy;
f) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, których usunięcie
wstrzymuje wykonywanie robót;
g) podpisania aneksu do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp,
a więc zlecenia Wykonawcy wykonania „dodatkowych robót budowlanych”
wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy lub zamówień
uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień
publicznych o ile wykonywanie tych robót lub zamówień wpływa na termin
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
5. Opóźnienia, o których mowa w ust. 4 muszą być odnotowane w dzienniku
budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi
przez kierownika budowy i Inspektora Nadzorui zaakceptowane przez
Zamawiającego.
6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą
nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia
realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do przesłanki, o której mowa w ust. 4
lit. „a” oraz lit. „c” równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.
§7
1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następującej części
zamówienia, wskazanej w Ofercie stanowiącej przedmiot Umowy
a) robota budowlana polegająca na …………………………………………
b) dostawa polegająca na ………………………………….……….…..……
c) usługa polegająca na ……………………………………….………….…..
lub
a) brak części zamówienia, wskazanych do zlecenia podwykonawcom.
Niewskazanie części zamówienia oznacza, że zamówienie będzie realizowane
przez Wykonawcę siłami własnymi.
2. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji Umowy nowego
Podwykonawcy, nie stanowi zmiany Umowy o ile zmiana ta nie spowoduje
wprowadzenia dodatkowej części zamówienia realizowanego przez
Podwykonawców.
1) Zmiana poprzez wprowadzenie lub zgłoszenie w trakcie realizacji Umowy
nowej części zamówienia realizowanej w podwykonawstwie, która nie
została wskazana w Ofercie, stanowi zmianę Umowy i musi być
poprzedzona zawarciem aneksu do Umowy.
2) Zmiana poprzez rezygnację ze wskazanej w Ofercie części zamówienia
nie stanowi zmiany Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do
Umowy.
3) Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie
stanowi zmiany Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.
4) Zmiana, rezygnacja, bądź wprowadzenie Podwykonawcy w trakcie realizacji
Umowy, która dotyczy podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w
Ofercie na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w oparciu o przesłanki zawarte w ustawie Pzp, wymaga zawarcia
aneksu do Umowy i Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
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proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż wymagane w SIWZ w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców,
dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne
działania lub zaniechania.
4. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w umowie z Podwykonawcą lub
dalszym Podwykonawcą następujących postanowień:
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być
dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót złoży odpowiednio
Wykonawcy lub Podwykonawcy fakturę za wykonane roboty w okresie
rozliczeniowym wraz z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie w
terminie 4 dni od otrzymania zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego rozliczenia potwierdzającego należną Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy kwotę wynagrodzenia.
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) 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 projektowej,
STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
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,
d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymować się
posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, porównywalnie, 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,
e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do
przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów,
oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.
5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
1) 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,
2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę
Podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania
umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.
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6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane
może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego,
a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę
może
nastąpić
wyłącznie
po
akceptacji
Umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia
równocześnie
Zamawiającemu
i
Inspektorowi
nadzoru
inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do
cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie, o którym mowa o którym w §
1 ust. 9 niniejszej umowy, 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 przedkładanego przez
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
8. 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 w formie pisemnej
zastrzeżeń.
9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 w formie pisemnej
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. 4,
b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których
mowa w ust. 7,
c) 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, Podwykonawcy od zwrotu
Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez
Zamawiającego,
e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy
niż przewidywany Umową dla tych robót,
f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za
wykonane roboty, uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie niniejszej Umowy.
10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca przedłoży zmieniony projekt Umowy o
podwykonawstwo, uwzględniający wszystkie zastrzeżenia Zamawiającego.
11. 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.
12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której
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przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedłożenia w
przypadkach określonych w ust. 9.
13. 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 w formie
pisemnej sprzeciwu.
14. 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 bez względu na wartość
tych Umów. W przypadku gdy w przekazanej Zamawiającemu umowie, termin
zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni Zamawiający informuje o tym
Wykonawcę i wzywa go do zamiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o
zapłatę kary umownej.
15. Wykonawca (Podwykonawca) nie może zlecić Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy) realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiającego.
16. Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiającego, lub Zamawiający usunie takiego
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią
umowy o podwykonawstwo dokumenty, które w sposób jednoznaczny
potwierdzają prawo osób reprezentujących podmiot do zaciągania zobowiązania,
tj. zawarcia umowy w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np.
pełnomocnictwo, upoważnienie, uchwała itp.) w przypadku kiedy z odpisu z
Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu właściwego z uwagi na
status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie wynika, iż osoby
te posiadają takie uprawnienia.
18. 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. 7 – 13.
19. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, stosuje się zasady
określone w ust. 7 – 13 i ust. 17.
20. 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, które nie mogą być dłuższe niż 14 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
usługi lub roboty budowlanej.
21. 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
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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.
22. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby podwykonawcy posiadali
ubezpieczenia swoich robót, urządzeń, materiałów, obiektów i dokumentów z
tytułu szkód od zdarzeń losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących
pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
23. 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
sporządzone przez tłumacza przysięgłego na język polski. Obowiązującym
prawem dla tej Umowy jest prawo polskie, a właściwym sądem – sąd Polski.
24. W odniesieniu do Podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym Podwykonawcą
stosuje się wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa określone
w niniejszej Umowie.
§8
1. Kierownikiem budowy jest:
…............................................................................................, posiadający (-a)
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej Nr uprawnień: …................... wydane dnia ……... przez ……....
2. Kierownikami robót, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w poniższych specjalnościach są:
- ……………………… w specjalności ………………..;nr ……. wydane dnia ……...
przez ………………………………………………………………………………………..
- ……………………… w specjalności ………………..;nr ……. wydane dnia ……...
przez ……………………………………………………………………………………....
- ……………………… w specjalności ………………..;nr ……. wydane dnia ……...
przez ……………………………………………………………………………………....
- ……………………… w specjalności ………………..;nr ……. wydane dnia ……...
przez ……………………………………………………………………………………....
- ……………………… w specjalności ………………..;nr ……. wydane dnia ……...
przez ………………………………………………………………………………….…....
3. Osoby, o których mowa powyższej spełniają wymagania określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia będącej podstawą do zawarcia niniejszej
umowy.
4. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2
niniejszego paragrafu jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
Zamieniane osoby muszą spełniać co najmniej wymagania określone w rozdziale
V pkt 2 ppk 3) specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) odnośnie
danej osoby. W przypadku zamiany kierownika budowy osoba ta musi wykazać
się doświadczeniem umożliwiającym uzyskanie co najmniej takiej samej liczby
punktów odnośnie kryterium oceny „doświadczenie osób” co osoba występująca
w ofercie przetargowej Wykonawcy
5. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w
ust. 1 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;
b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezależnych od Wykonawcy.
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6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich
obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie
nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. Zamieniana
osoba musi spełniać wymagania, o których mowa w ust. 4.
§9
Ze strony Zamawiającego zostanie powołany zespół inspektorów
inwestorskiego o czym Wykonawca zostanie poinformowany na piśmie.

nadzoru

§ 10
Obowiązki stron
1. Obowiązki Zamawiającego.
1. Dostarczenie w 1 (jednym) egzemplarzu dokumentacji projektowej w terminie
do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
2. Przekazanie placu budowy w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty podpisania
umowy.
3. Wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody do celów budowy
i socjalnych.
4. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 5
niniejszej umowy.
5. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego obejmującego przedmiot
umowy.
6. Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku budowy prowadzonym
przez Wykonawcę.
2. Obowiązki Wykonawcy:
1. Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu
umowy zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarami i warunkami
wykonania oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim
prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi
obowiązującymi przepisami.
2. Przedłożenie kosztorysów ofertowych opracowanych metodą kalkulacji
szczegółowej na zasadach określonych w §1 ust. 9 niniejszej umowy.
3. Załączenie do niniejszej umowy harmonogramu rzeczowo - terminowo finansowego, uwzględniającego wykonanie wszystkich robót objętych
przedmiotem zamówienia w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 3 niniejszej
umowy. Harmonogram musi być opracowany na podstawie kosztorysu
ofertowego złożonego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej
i musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do
zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy, które
mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem
terminów realizacji każdego z tych elementów.
4. Przeprowadzenie wszelkich przewidzianych przepisami prawa prób, badań
i odbiorów, rozruchów technologicznych. Protokoły z powyższych czynności
należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia do odbioru
końcowego.
5. Wytyczenie geodezyjne obiektów i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej po zakończeniu robót.
6. Wykonawca ma obowiązek oznakować teren budowy na czas prowadzenia
robót zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz
zobowiązany jest ponoszenia kosztów organizacji ruchu w zakresie
wynikającym z tego projektu,
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7. Wykonawca ma obowiązek zorganizować plac budowy oraz wszelkie inne
czynności niezbędne do właściwego wykonania robót. Wykonawca jest
zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji
robót budowlanych, zapewnić w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego
na drodze wzdłuż terenu przeznaczonego pod budowę oraz uzyskać
wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia, zapewnić dostęp do
prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi służbami za
użytkowanie dróg publicznych w związku z realizacją niniejszej umowy.
9. Wykonawca uzyska stosowne zgody i poniesie wszelkie ewentualne koszty
związane z zajęciem pasa drogowego na potrzeby wykonania robót,
obejmujące m.in. przygotowanie stosownej dokumentacji, uzyskanie zgód
i pozwoleń, wniesienie opłat za zajęcie terenu pasa drogi publicznej.
10. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych powinien
opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem BIOZ”
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zm.) oraz przedstawić go Zamawiającemu
i zapewnić jego stosowanie.
11. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 (trzech)
egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) i przekazanie jej
Zamawiającemu w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego przedmiotu umowy.
12. Prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w prawie budowlanym,
w tym Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym
upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów
i potwierdzeń.
13. Wykonanie przed zgłoszeniem do odbiorów częściowych lub odbioru
końcowego przedmiotu umowy wszelkich przewidzianych przepisami prawa
prób, badań i odbiorów, rozruchów technologicznych, których pozytywny wynik
jest warunkiem przystąpienia do odbiorów częściowych lub odbioru
końcowego.
14. Ponoszenie kosztów związanych z próbami, badaniami przewidzianymi
prawem budowlanym, niezbędnych do prawidłowego prowadzenia budowy.
Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentów łącznie z dokumentacją
powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego wraz z instrukcją
eksploatacji i konserwacji obiektu i zamontowanych elementów budowlanych i
urządzeń.
15. Uczestniczenie na żądanie Zamawiającego w naradach i innych czynnościach
w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi.
16. Zgłaszanie obiektu i robót do odbioru;
17. Przestrzeganie przepisów BHP;
18. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;
19. Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami;
20. Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania przepisów prawa, norm
technicznych itp.;
21. Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji przedmiotu umowy
poprzez zawarcie umowy z odbiorcą nieczystości;
22. Likwidację placu budowy, zaplecza własnego Wykonawcy oraz
uporządkowanie placu budowy bezzwłocznie po zakończeniu robót w terminie
uzgodnionym przez strony umowy. W przypadku nie uzgodnienia tego terminu
– nie później niż do 14 dnia od daty dokonania odbioru końcowego.
W przypadku niedotrzymania powyższego terminu Zamawiający zleci
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wykonanie powyższych czynności na koszt Wykonawcy, a wartość kosztów z
tym związanych zostanie potrącona z zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie
dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych.
23. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów
własnych zgodnie z ofertą.
24. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzi oraz
materiały niezbędne do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót
wykonywanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do
sprawdzenia ciężaru, jakości i ilości zużytych materiałów;
25. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy
pracownikom instytucji upoważnionych do kontrolowania budowy oraz osobom
wskazanym w przepisach Prawa budowlanego i udostępni im wymagane przez
nich informacje.
26. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć teren budowy przed osobami
postronnymi, a w szczególności przeciwdziałać wypadkom z udziałem osób
trzecich. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody
wyrządzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia
przekazania placu budowy.
27. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia na siebie obowiązków wytwórcy
odpadów i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach, a
w szczególności prowadzenia kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu
i dostarczenia ich kopii do Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się
ponadto do usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji
zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania
materiałów odpadowych określonych ustawą o odpadach.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

§ 11
Odbiory
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma
obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej
roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.
Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających
zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej
gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez
Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później
jednak niż 5 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór
robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem
do Dziennika budowy.
Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub
ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym
Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w ust. 3.
W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości
do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu i dokonania zakrycia
tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub
wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt
przywrócić stan poprzedni.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych
rozliczeń za wykonane roboty.
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7. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość
do odbioru części robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty, o których mowa
w niniejszym paragrafie ust. 12 i 13.
8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów
odbiorów częściowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, a jego
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami jeżeli wykonywali oni daną część
przedmiotu umowy. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą
zastrzeżenia co do jakości wykonanych robót Wykonawca, podwykonawcy lub
dalsi podwykonawcy zobligowani są do przedstawienia dokumentu
potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad.
9. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na
podstawie sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo,
w terminie 5 dni licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości
do odbioru.
10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości
Robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie
oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy
i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do
ich odbioru.
11. Wykonawca na co najmniej 7 dni przed Terminem zakończenia robót, zgłosi
gotowość do Odbioru końcowego robót.
12. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia,
zawiadamiając o nich uprzednio Inspektora nadzoru inwestorskiego
i Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym
udział przedstawicieli Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego
w próbach i sprawdzeniach.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów
odbiorów końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, a jego
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych
protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości wykonanych robót
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani są do
przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad.
13. W celu dokonania Odbioru końcowego robót Wykonawca przedstawia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego komplet dokumentów pozwalających na
ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:
Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły
odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy i dokument gwarancyjny. Po
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kompletu dokumentów,
(a w szczególności: Dziennika budowy, zaświadczenia właściwych jednostek
i organów, protokołów odbiorów technicznych i odbiorów częściowych,
świadectwa kontroli jakości, certyfikatów i aprobat technicznych oraz
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy i dokumentu gwarancyjnego oraz innych dokumentów), których
dołączenie do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy Prawa budowlanego,
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Wykonawca zgłasza gotowość do Odbioru końcowego robót. Inspektor nadzoru
inwestorskiego
przekaże
Zamawiającemu
komplet
dokumentacji
powykonawczej po zakończeniu procedury odbiorowej.
14. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach
komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów
branżowych.
15. O
terminie
odbioru
Wykonawca
ma
obowiązek
poinformowania
Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot Umowy.
16. Odbiór końcowy trwa nie dłużej niż 7 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru
przez Wykonawcę.
17. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty
budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich
niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających
korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy,
wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub
przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność,
a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.
18. Komisja sporządza Protokół odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół
odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń
Stron.
19. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną
stwierdzone wady:
19.1. nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich
usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Fakt
usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy
Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić
usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z
tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający
będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach
ogólnych;
19.2. nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
1. jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;
2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów
obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać
rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na
usunięcie wad, a fakt usunięcia tych wad zostanie stwierdzony
protokolarnie.
20. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego robót uznaje się dzień
podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu
odbioru końcowego robót. Protokół odbioru końcowego robót stanowić będzie
podstawę do ostatecznego rozliczenia zadania.
21. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są:
1) nie później niż 30 dni przed upływem okresu rękojmi,
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2) nie później niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji jakości.
22. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale
upoważnionych
przedstawicieli
Zamawiającego,
Inspektora
nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest
protokół przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany
przesłać Wykonawcy Protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez
Zamawiającego terminie.
23. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu
Umowy i ocenie jakości wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych Wad
ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.
24. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji
jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym
możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady,
Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
25. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych,
w okresie rękojmi i okresie gwarancji jakości w ciągu 30 dni przed upływem
odpowiednio okresu gwarancji jakości, okresu rękojmi, w celu oceny
wykonanych robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie
rękojmi lub gwarancji jakości.
26. Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych
przedstawicieli
Zamawiającego,
Inspektora
nadzoru
inwestorskiego
i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie.
27. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem usunięcia Wad, sporządzony
po usunięciu Wad ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości.
Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi
zostanie przeprowadzony Odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy
potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi
i gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich
obowiązków wynikających z Umowy.
28. Z Odbioru ostatecznego sporządza się Protokół odbioru ostatecznego.
Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte
wszystkie Wady, co skutkuje niemożliwością użytkowania przedmiotu Umowy
bądź jego części, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny, a Wykonawca jest
zobowiązany przedłużyć gwarancję w stosunku do całego przedmiotu Umowy
na nowy okres. Zamawiający wyznacza nowy (inny) termin Odbioru
ostatecznego do upływu, którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady.
§ 12
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących
okolicznościach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu,
2) Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy;
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2.

3.

4.

5.

3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego
złożonego na piśmie;
4) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni;
5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu,
stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiającego;
6) Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, lub jej części
bez zgody Zamawiającego;
7) Wykonawca podzleca jakąkolwiek część przedmiotu umowy, która składa się
na kluczową część przedmiotu umowy.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo
dodatkowego wezwania w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu na
zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie;
2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub
odmawia podpisania protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższej okoliczności;
3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań
wobec Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.
Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Następuje
ono za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego lub wykonawcy
za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru 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 nastąpiło odstąpienie od
umowy;
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które
nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie
objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy;
4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioru robót
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy
nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;
5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty,
które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy;
2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4.3),
po cenach uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. W
przypadku nie ustalenia wysokości cen materiałów, konstrukcji lub urządzeń
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strony mogą powołać biegłego, który dokona w ich wyceny, a kosztami
wyceny strony zostaną obciążone po połowie;
3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów
budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie
tych obiektów i urządzeń;
4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiający dokona odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę do dnia
odstąpienia oraz zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za ww. roboty. Wysokość
wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z treścią ust. 7 niniejszego paragrafu.
Wartość tak wyliczonego wynagrodzenia zostanie pomniejszona o roszczenia
Zamawiającego z tytułu kar umownych, ewentualnych roszczeń wynikających z
obniżenia ceny na podstawie rękojmi i gwarancji oraz innych roszczeń
odszkodowawczych. Zamawiający nie pokryje kosztów za zakupione przez
Wykonawcę materiały i urządzenia, które nie zostały zabudowane w odebrane
roboty oraz kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z
zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy. Koszty dodatkowe
poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Wykonawca.
7. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania
części umowy będzie następujący:
1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, nastąpi odliczenie
wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo-terminowofinansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia;
2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej
części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysu wykonanego w oparciu
o następujące założenia:
a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych,
o których mowa w § 1 ust. 9 umowy a ilości wykonanych robót – z książki
obmiaru;
b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie
ofertowym cen jednostkowych tzn. takie, których nie można rozliczyć
zgodnie z podpunktem „a” niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą
na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę,
a zatwierdzonych przez Nadzór Inwestorski.
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:
1. ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte
z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji
szczegółowej;
2. w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
o zapisy w podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną
przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako minimalne dla województwa,
w którym wykonywane są roboty) dla kwartału poprzedzającego
wykonanie tych robót;
3. podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte
w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku –
odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR).
W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR – ach, zastosowane
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zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.
8. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna
z następujących okoliczności:
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e
ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, czyli wyliczonego
zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt
1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z treścią ust. 5 i 7 niniejszego
paragrafu.
10. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym
w umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem lub
rozwiązaniem umowy.
§ 13
Gwarancja i rękojmia.
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za
wady każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi ….. miesięcy licząc od
dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.
2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu
gwarancji za wady dotyczy każdego z elementów przedmiotu umowy i wynosi
……… miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy
z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu
gwarancji – wg gwarancji producenta.
3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie
odbioru końcowego jako załącznik do protokołu.
4. Gwarancja obejmuje:
przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację
w okresach udzielonej gwarancji;
usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy
w momencie zakończenia realizacji przedmiotu umowy jak i powstałych
w okresie gwarancji.
Koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń
(rzeczy) ponosi Wykonawca.
5. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone
w przekazanej przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji
obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają
przeglądów serwisowych. Instrukcję użytkowania i eksploatacji obiektu
Wykonawca jest zobowiązany złożyć najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości
do odbioru końcowego.
6. Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo
opracowanych instrukcji użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów
objętych gwarancją.
7. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w Instrukcji użytkowania i eksploatacji
obiektu mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej
gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść
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Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów
podlegających gwarancji.
8. Jeżeli w Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu nie będą zawarte
wszystkie konieczne informacje, Wykonawca nie będzie mógł uwolnić się ze
zobowiązań gwarancyjnych, powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji
elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami
eksploatacji.
9. Wykonawca usunie zgłoszone pisemnie przez użytkownika wady w terminie
14 dni kalendarzowych od chwili otrzymania zgłoszenia, a wady szczególnie
uciążliwe –w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia.
10. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe
w terminach, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca
powiadomi o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy
wówczas nowy termin, z uwzględnieniem technologicznego normatywu
naprawy i zasad wiedzy technicznej. W przypadku nie uzgodnienia nowego
terminu wykonawca usunie wady lub usterki w terminie do 21 dni.
11. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie
zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady.
12. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie
wywiązywaniu się z terminów, o których mowa w ust. 9 i ust. 10 niniejszego
paragrafu Zamawiający będzie przysługiwało prawo usunięcia tych wad
poprzez zlecenie innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub
potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził
od Wykonawcy zwrotu kosztów w pełnej wysokości na zasadach ogólnych, to
jest w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, w tym na drodze postępowania
sądowego.
13. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem
Wykonawcy i Zamawiającego.
14. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni
roboczych od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę
o dokonaniu naprawy.
15. Jeżeli wada elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała
uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca
zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu
elementach.
16. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, okres gwarancyjny zostanie
wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu
wad lub usterek, a datą ich usunięcia. Jeżeli w ramach gwarancji
Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili usunięcia wad.
17. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi, Wykonawca zobowiązany
jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego
w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.
18. Do
gwarancji
udzielonej
przez
Wykonawcę,
w
sprawach
nieuregulowanych w umowie odpowiednie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży.
19. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu
przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w
Kodeksie Cywilnym.
§ 14
Kary umowne.
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1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za
przedmiot umowy;
b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru –
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2
ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki;
c) za
nieprzedłożenie
do
zaakceptowania
projektu
umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu
jej zmiany – w wysokości 500 złotych za każdy nieprzedłożony
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 500 złotych za każdą
nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;
e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom – w wysokości ustawowych odsetek za
nieterminową zapłatę;
f) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom – w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia brutto
za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na
rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców;
g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez
Zamawiającego terminie – w wysokości 1.000,00 złotych;
h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub
dalszy podwykonawca – w wysokości 2% wynagrodzenia umownego
brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;
i) za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 3
niezatrudnionej na umowę – w wysokości 1 000,00 PLN za każdy taki
przypadek.
j) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub
ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie
odbioru ostatecznego, czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub
rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145
ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).
3. Kary umowne za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 1 lit. b, czyli
„za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy” oraz „za zwłokę w usunięciu wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym”, o którym mowa w ust. 1 lit. j nie mogą
przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
5. Termin zapłaty kary umownej wynosi do 14 dni od dnia doręczenia Stronie
wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona
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uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych
za każdy dzień opóźnienia.
6. Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może
nastąpić poprzez potrącenie wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty
Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca
upoważnia Zamawiającego, wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, lub kwotę z tytułu naliczonej kary
umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie.
7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia
robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

1.

2.

3.

4.

1.

2.
3.

4.

§ 15
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, co
stanowi kwotę : ……………………zł, słownie…………………………………………..
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może za zgodą Zamawiającego dokonać
zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi
być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokości.
Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 Prawa zamówień publicznych.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi
30% wartości zabezpieczenia.
W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz
z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie
wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń
z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty.
§ 16
Jako Wykonawca zobowiązujemy się w terminie do 3 dni od dnia podpisania
niniejszej umowy do przedłożenia Zamawiającemu kserokopii opłaconej aktualnej
polisy poświadczonej za zgodność z oryginałem, a w przypadku jej braku –
innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia się od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę w
wysokości co najmniej 3.500.000,00 zł przez cały okres trwania umowy.
Wykonawca ma obowiązek przedstawić wraz z polisą lub kopią polisy cesje praw
z ww. polisy na rzecz Zamawiającego.
Wykonawca ma obowiązek, po każdorazowym odnowieniu polisy, a w przypadku
jej braku – innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony, przedłożyć Zamawiającemu kserokopię polisy, a w przypadku jej
braku – innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony,
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie do 14 dni
kalendarzowych.
W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy,
a w przypadku jej braku – innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
jest ubezpieczony, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć
Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy
Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy. Odstąpienie od umowy
z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn
zawinionych przez Wykonawcę.
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5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność
przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany
jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w
przypadku jej braku – innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy
ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku – innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, na okres wynikający z
aneksu do umowy.
6. Jako Wykonawca zobowiązujemy się w terminie do 3 dni od dnia podpisania
niniejszej umowy do przedłożenia Zamawiającemu opłaconej aktualnej polisy, a w
przypadku jej braku – innego dokumentu potwierdzającego posiadanie
ubezpieczenia budowy (przedmiotu umowy) od ognia i innych zdarzeń losowych
oraz wszelkich szkód, które mogą zaistnieć na placu budowy w związku z
określonymi zdarzeniami losowymi tj. od ryzyka utraty lub uszkodzenia
przedmiotu umowy na kwotę nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty.
7. Wykonawca ma obowiązek przedstawić wraz z polisą, o której mowa w ust. 6
cesje praw z ww. polisy na rzecz Zamawiającego.
§ 17
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności
takiej zmiany. Zmiany umowy może nastąpić jedynie na podstawie okoliczności,
o których mowa w niniejszej umowie, tj. na podstawie przesłanki, o której mowa
w art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych.
2. Inne zmiany:
a) Dopuszcza się Zmiany umowy wskutek wystąpienie okoliczności, których
Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej
staranności;
b) Możliwe są zmiany umowy, które w sposób obiektywny są korzystne dla
Zamawiającego, a na dokonanie tej zmiany wyraża zgodę Wykonawca;
c) Zmiany spowodowane zmianą powszechnie obowiązujących przepisów
prawa
d) Zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowo-terminowego
e) Zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, gdy
zasadność takiej zmiany powstała na skutek zmiany zasad finansowania
zadania wynikająca z podpisanych przez Zamawiającego umów, bądź
przewidzianych do podpisania lub do aneksowania umów z instytucjami
zewnętrznymi;
f) Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich
i rachunkowych w treści umowy;
g) Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że
wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie
wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienia ani na wynik
postępowania o udzielenie zam. pub.
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do
wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do
Zamawiającego.
§ 18
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji
wierzytelności oraz podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę,
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z których treści będzie wynikało prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty
i roszczeń finansowych od Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek
poinformować zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających wpływ na jego
sytuację finansową, utratę płynności finansowej tj. wszczętych w toku realizacji
umowy postępowaniach egzekucyjnych, zgłoszonych roszczeniach na drodze
postępowania sądowego, a także innych, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na
realizacje niniejszej umowy, utrudnień związanych z jej realizacją lub opóźnień w
zapłacie na rzecz podwykonawców, dalszych podwykonawców, dostawców,
usługobiorców lub wszelkich innych osób mających związek z wykonywaniem
niniejszej umowy
w terminie 14 dni od daty zaistnienia
opisanych zdarzeń. W przypadku nie dopełnienia powyższego obowiązku
Zamawiający może w trybie natychmiastowym odstąpić od dalszej realizacji umowy z
wykonawcą.
§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.

§ 20
Postanowienia końcowe
1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony
zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku
niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo
właściwy w Piotrkowie Tryb.
2. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących
egzemplarzach, 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiającego, 1 (jeden) egzemplarz
dla Wykonawcy.
Zamawiający :

Wykonawca:

Załącznik nr:
1. Harmonogram rzeczowo- finansowo- terminowy realizacji inwestycji.
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