WZÓR UMOWY
Nr: ........................
zawartej w dniu ........................ w Prószkowie pomiędzy:
Gminą Prószków z siedzibą 46-060 Prószków, ul. Opolska 17, NIP 9910284648: ,
zwaną dalej 'Zamawiającym', którą reprezentują:
............................................................................................................................
.
............................................................................................................................
.
a firmą:
............................................................................................................................
.
z siedzibą
...............................................................................................................
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie ….....….................................,
Wydział .............. pod numerem ..........................., NIP: ....................................,
zwaną dalej 'Wykonawcą', którą reprezentują:
............................................................................................................................
.
............................................................................................................................
.
zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu .......................... pod Nr ....................., o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania: „Przebudowa
pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum
w
Prószkowie” przy ul. Szkolnej 6 na dz. 991, obejmująca swoim zakresem:
1) przebudowę trzech kompletów, na parterze, I i II piętrze pomieszczeń sanitarnych w
jednym pionie budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z
dostosowaniem do aktualnych wymogów oraz potrzeb,
2) utworzenie pomieszczenia pielęgniarki na
przebudowanych pomieszczeń sanitarnych,

korytarzu

I

piętra

stycznie

do

3) przebudowa pomieszczenia psychologa szkolnego na korytarzu II piętra usytuowanego
stycznie do przebudowanych pomieszczeń sanitarnych,
4) wymiana instalacji wod-kan
pomieszczenia pielęgniarki.

w

sanitariatach

i

doprowadzenie

instalacji

do

5) zmiana lokalizacji grzejników instalacji C.O. w przebudowywanych pomieszczeniach,
6) przebudowa instalacji elektrycznej w przebudowywanych pomieszczeniach wraz z
wykonaniem nowych tablic rozdzielczych na korytarzu dla pomieszczeń sanitariatów,
pomieszczenia pielęgniarki i psychologa,
7) rozbudowa
przewodów
wentylacji
grawitacyjnej,
wraz
z
wspomaganiem
wentylatorami, osadzenie kratek wentylacyjnych – wyrzutni ściennych na elewacji
budynku,

8) wykonanie obudów nowowykonanych instalacji z płyt gipsowo-kartonowych
pomieszczeniach piwnicznych, wykonanie odtworzeniowych robót malarskich
pomieszczeniach piwnicznych i na korytarzach.

w
w

9) wykonawca ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z co najmniej dwóch toalet
(męska i żeńska) od dnia 1.09.2014 r. do końca realizacji umowy.

2.Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ofertą Wykonawcy, specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i na warunkach określonych
niniejszą umową. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. Roboty muszą być
wykonane w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności
z przepisami Prawa budowlanego.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne
do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi
na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów)
przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji,
gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania
przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej
części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”. Sposób wyliczenia wartości tych
robót określa § 2 ust. 5 niniejszej umowy.
5. Zamawiający
dopuszcza
wprowadzenie
zamiany
materiałów
i
urządzeń
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne
dla Zamawiającego.
Będą to, przykładowo, okoliczności:
a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację
i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych,
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany
obowiązujących przepisów.
Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje
obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.
6. Zamiany, o których mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany
ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu,
w dniu podpisania umowy, następujących dokumentów:
a) kosztorysu z podziałem na poszczególne elementy zamówienia,
opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867).
Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe,
kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej
w § 12 umowy.

b) harmonogramu
rzeczowo-terminowo-finansowego,
uwzględniającego
wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia, z podziałem na
dwa etapy
Harmonogram 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.
Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej
zmiany harmonogramu w ww. terminie.
§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony
ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu
cywilnego, w wysokości:
brutto: .......................... zł
słownie złotych: ………………………………..................................................................
w tym podatek VAT w wysokości 23 %,.:
netto:.......................... zł
słownie złotych: ……….…………………………..................................................................
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie
koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, wynikające wprost
z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji
spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem
faktycznym, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów
związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany
wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie może
ulec zmianie poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.
Są to między innymi następujące koszty: podatku VAT w wysokości 23%,
ewentualnego zorganizowania, zagospodarowania, utrzymania i późniejszej likwidacji
placu budowy, koszty związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych
robót, wykonania niezbędnych rusztowań, robót przygotowawczych, demontażowych,
wykończeniowych,
odtworzeniowych
i
porządkowych,
wywozu
materiałów
pochodzących z rozbiórki, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, koszty związane
z odbiorami wykonanych robót, ubezpieczenia budowy na czas realizacji,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i innych czynności niezbędnych
do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, strony umowy zobowiązują się
do podpisania aneksu do umowy, regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto
umowy.
5. W
przypadku
rezygnacji
z
wykonywania
pewnych
robót
przewidzianych
w dokumentacji projektowej („robót zaniechanych", o których mowa w § 1 ust. 4
niniejszej umowy), sposób obliczenia wartości tych robót zostanie wyliczony zgodnie
z zapisami zamieszczonymi w § 12 ust. 5 niniejszej umowy.
§3
1. Rozliczanie robót odbywać się będzie dwoma fakturami, częściową i końcową.
2. Faktura częściowa wystawiana będzie po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego
danego etapu robót określonego w harmonogramie, o którym mowa w § 1 ust. 7b

niniejszej
umowy.
W przypadku zaistnienia rozbieżności w założonym i rzeczywistym terminie
rozpoczęcia realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany
do zaktualizowania harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust. 7b niniejszej umowy.
Aktualizacja ta musi być zatwierdzona przez Zamawiającego.
3. Faktury regulowane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu do każdej
faktury, 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
wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy.
4. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową,
wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie
płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego,
zastosowaniem ust. 3 niniejszego paragrafu.
Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 30% wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
5. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 14 umowy mogą być
potrącane z faktur Wykonawcy.
6. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto
wskazane przez Wykonawcę na fakturze.
7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji
podatkowej

NIP:…………………………………………….

8. Płatnikiem zobowiązań z tytułu wykonania przedmiotu umowy jest Gmina Prószków,
ul. Opolska

17, 46-060 Prószków, NIP 9910284648

9. Wykonawca nie ma prawa do dokonywania cesji wierzytelności wynikającej z
niniejszej umowy na osoby trzecie, w tym na zabezpieczenie kredytu bankowego.
10. Strony wyrażają zgodę na potrącenie z wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.1
wierzytelności pieniężnej Zamawiającego wynikającej z innych stosunków cywilnoprawnych istniejących między stronami, w szczególności z tytułu kar umownych, o
których mowa w §14.
§ 41
1. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem
następujących podwykonawców :
1) Firma
..................................................................................................
zakres: ...................................... za kwotę ............ zł. słownie złotych ................
2) Firma
..................................................................................................
zakres: ..................................... za kwotę ............ zł. słownie złotych ................
1a.Zgłoszenie podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy nastąpi aneksem do umowy po
zaakceptowaniu przez zamawiającego umów zgodnie z zapisami § 4 niniejszej umowy.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzając zawrzeć umowę z
podwykonawcą na roboty budowlane, przed podpisaniem umowy przedstawi
zamawiającemu projekt pisemnej umowy z podwykonawcą ( a także projekt jej
zmian) określającej
zakres oraz wartość podzleconych robót, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę
1

Niniejszy paragraf będzie miał zastosowanie w przypadku realizowania części zamówienia przez podwykonawców

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem
umowy.
3. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowiązuje się zawrzeć w
umowach z podwykonawcami zapisy w następującym zakresie:
1) Termin zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzających
wykonanie
zleconej
podwykonawcy
lub
dalszemu
podwykonawcy części zamówienia.
2) 36 – miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia, licząc
od dnia odbioru końcowego,
3) W przypadku opóźnienia Wykonawcy, w zapłacie należności podwykonawcy,
podwykonawca w ciągu 7 dni po upływie terminu wymagalności płatności
zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o opóźnieniu w
zapłacie.
4) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień 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
4. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umowa zawartą z
Wykonawcą. Odmienne postanowienia tych umów są nieważne.
5. Treść projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), której przedmiotem są
roboty budowlane wymaga akceptacji przez zamawiającego. Jeżeli zamawiający w
terminie 14 dni nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń oznacza to, że wyraził zgodę na jej
zawarcie i akceptuje jej treść.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem usługi, oraz ich zmian w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości
mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy oraz
umów o podwykonawstwo, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o wartości
większej niż 10 000 zł. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy
materiałów, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu bez względu
na ich wartość.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian, w
terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Niezgłoszenie w w/w terminie pisemnego
sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację
umowy przez Zamawiającego.
9. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części
robót.
10. Wykonawca
jest
odpowiedzialny
podwykonawców jak za własne.

za

działania,

uchybienia

i

zaniedbania

11. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy,
zrezygnować z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie
przewidzianym w ofercie.
12. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo

Zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych,
Wykonawca jest obowiązanych wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty
wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.
14. Warunkiem zapłaty jakiejkolwiek należności Wykonawcy jest złożenie Zamawiającemu
do faktury oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców o zaspokojeniu
ich roszczeń
z tytułu wykonania robót objętych przedmiotową fakturą przez
Wykonawcę. Brak tych oświadczeń upoważnia Zamawiającego do wstrzymania
zapłaty należności. Termin zapłaty określony w §3 ust.3 liczy się od daty doręczenia
faktury z oświadczeniami podwykonawców o całkowitym zaspokojeniu ich roszczeń.
15. W przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawcę wszystkich oświadczeń
podwykonawców i dalszych podwykonawców, o których mowa w ust.14 niniejszego
paragrafu, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty.
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty
wymaganego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną
przez
zamawiającego
umową
o
podwykonawstwo,
której
przedmiotem są roboty budowlane.
16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu , dotyczy wyłącznie
należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
17. Wszelkie koszty, w tym odsetki za opóźnienie, które powstały w sytuacjach opisanych
w ust. 14 niniejszego paragrafu obciążają Wykonawcę.
18. W przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac objętych umową, musi on uzyskać
akceptację zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo. Podwykonawcy
winni spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
19. Zatrudnienie
podwykonawcy
nie
zmienia
zobowiązań
Wykonawcy
wobec
zamawiającego do wykonania tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za
działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim
samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych
pracowników.
20. Przyjmuje się, że wszyscy pracownicy pracujący na placu budowy są pracownikami
wykonawcy lub zgłoszonych podwykonawców.
21. Wyłącza się dorozumianą akceptację Zamawiającego zatrudnienia podwykonawców.
22. Zatrudnienie podwykonawców nie zgłoszonych
Zamawiającemu uprawnia tego
ostatniego do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym i wyłącza
z odpowiedzialności Zamawiającego względem podwykonawców i dalszych
podwykonawców
23. W razie dokonania odbioru pełnego zakresu robót bez wad i usterek w przypadku nie
dołączenia do faktury wykonawcy wszystkich oświadczeń podwykonawców i dalszych
podwykonawców Zamawiający może należność za wykonane roboty przekazać do
depozytu sądowego. Przekazanie należności do depozytu sądowego jest
równoznaczne z zapłatą należności.
24. Zlecenie wykonania robót podwykonawcom nie wskazanym w ust. 1 niniejszego
paragrafu oraz zmianę podwykonawcy o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu
wymaga zmiany niniejszej umowy w formie pisemnego aneksu.
§5
W sprawach nieuregulowanych w § 4 stosuje się przepisy art. 143a, 143b, 143 c i 143 d
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907
ze zm)

§6
1. Termin wykonania i odbioru robót:



rozpoczęcie – na dzień przekazania placu budowy,
zakończenie całości robót i odbiór końcowy – do dwóch miesięcy od
dnia podpisania umowy

2. 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.
3. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru
końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy.
4. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunięciu w przypadku
wystąpienia opóźnień wynikających z:
a) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót,
b) konieczność wykonania robót dodatkowych
c) sytuacja niemożliwa do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ
na realizację robót,
d) wystąpienie przestoi i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
e) działanie siły wyższej, klęski żywiołowe, zjawiska meteorologiczne (np. powódź,
tornado, wichury) niewypały, strajki generalne lub lokalne) mające bezpośredni
wpływ na terminowość wykonywania robót),
f) wystąpienie wady dokumentacji projektowej,
g) protest społeczności lokalnej, żądania lub roszczenia,
h) zatrzymanie robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego;
i) konieczność dokonywania zmian w projektach wykonawczych
j) w przypadku wystąpienia robót zamiennych;
k) zmiana uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych
działaniem osób trzecich;
l) konieczność realizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych
5. Opóźnienia, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu muszą być odnotowane w
dzienniku budowy, udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez
kierownika robót i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.
6. W przedstawionych w ust. 4 niniejszego paragrafu przypadkach wystąpienia opóźnień,
strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu
zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
§7
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w ciągu 7 dni od daty podpisania
umowy.
§8
1.Kierownikiem robót jest: .................................................................................,
posiadający (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr uprawnień: ...................................................................................................
2.Inspektorem Nadzoru robót jest: ....................................................................,
posiadający (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr uprawnień: ..................................................................................................

3. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika robót jedynie za uprzednią pisemną
zgodą Zamawiającego.
4. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wskazanej 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.
5. 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.
§9
1. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć
i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość
oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu
budowy.
3. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu
na składowanie materiałów.
§ 10
1. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora
Nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w ciągu 7 dni od
daty zgłoszenia.
2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego
w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia
prawidłowości i gotowości wykonanych robót do odbioru.
3. Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i
przedstawiciel Wykonawcy.

musi

być w niej obecny

4. Po dokonaniu czynności odbioru końcowego komisja podpisuje protokół odbioru
końcowego, którego data jest terminem zakończenia robót.
Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia
zadania.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów
odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą,
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych
protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi Wykonawca zobligowany
będzie do przestawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne
usunięcie.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność i estetykę realizacji
przedmiotu umowy.
7. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego wynosi 15 dni od daty
powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu.
§ 11
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady
fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 3 lata licząc od dnia odbioru
końcowego całego przedmiotu umowy.
2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi
zostanie rozszerzona przez udzielenie 3-letniej gwarancji za wady fizyczne każdego
z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu

umowy z wyjątkiem urządzeń, na które producenci udzielają innej gwarancji,
lecz nie krócej niż 2 lata od daty odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.
3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny
w terminie do 7 dni licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.
1. Zamawiającemu
okolicznościach:

przysługuje

prawo

§ 12
odstąpienia

od

umowy

w

następujących

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
c) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,
d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje
materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego.
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku,
według stanu na dzień odstąpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,
c) 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,
d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn,
za które Wykonawca nie odpowiada.
e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.
4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest, w terminie 30 dni, do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4.c),
po cenach przedstawionych w kosztorysie,
c) 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,
d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
5. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części
umowy będzie następujący:

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu od
ogólnej wartości przedmiotu zamówienia,
b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie wykonanej części
tego
elementu
nastąpi
na podstawie
kosztorysów
powykonawczych,
przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego.
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:
- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 1
ust. 7.a) niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z obmiarów,
- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów
SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania.
Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi
na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę,
a zatwierdzonych
przez
przedstawiciela
Zamawiającego
zgodnie
z zapisami
zamieszczonymi w ust. 5 niniejszego paragrafu.
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:
- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 1
ust. 7.a) niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów,
- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów
SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia
nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji –
KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiającego.
§ 13
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 %
ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ........................ zł
słownie złotych: .................................................................................................
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: ...........................................................
3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu
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 za wady.
4. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone
lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy
potwierdzającym jego należyte wykonanie, o którym mowa w § 10 ust. 2 niniejszej
umowy. Pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni
po upływie 3-letniego okresu rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego, o
którym mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy.
5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy
wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku
do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia
terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli

nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający
z aneksu do umowy.
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia.
Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.
§ 14
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 20 % wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
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 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2
ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki;
f) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokości wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy,
lub dalszemu podwykonawcy;
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 zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - 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. W przypadku, gdy kary umowne nie będą pokrywały poniesionych szkód,
Zamawiający
zastrzega
sobie
prawo
dochodzenia
odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych. W szczególności Wykonawca jest
odpowiedzialny za utratę przez zamawiającego dofinansowania ze źródeł
zewnętrznych będących skutkiem niewykonania, nieterminowego
wykonania
zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy. W takim przypadku
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu odszkodowanie w
wysokości utraconego dofinansowania.
3. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie mogą być potrącane z faktur
Wykonawcy.
4. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady
nie usunięte w wyznaczonym terminie.
§ 15
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany

nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych.
§ 16
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.
§ 17
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają
rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
§ 18
Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiającego
i 1 egz. dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

