Znak sprawy IN.271.2.2018
Załącznik Nr 2 do SIWZ

UMOWA Nr ……………
zawarta w dniu ..................... r. w Jejkowicach , pomiędzy Gminą Jejkowice
z siedzibą w 44-290 Jejkowice ul. Główna 38a
zwaną
dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

.................................................................................................................................................
a ...............................................................................................................................................
z siedzibą
w ........................................ ul. .................................................................................................
wpisanym do rejestru ................................................................................................
NIP ........................ Regon ....................................
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
1. ..........................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................
w wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. 2017 poz. 1579), przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:
Przedmiot umowy
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Przebudowa szkolnych obiektów
sportowych przy ul. Szkolnej w Jejkowicach”, zgodnie z niniejszą umową i warunkami określonymi w SIWZ.
2. Wykonawca oświadcza, iż jest profesjonalistą w wykonywaniu tego typu umów, wykona przedmiot
umowy ze szczególną starannością, posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i organizacyjny
pozwalający mu wykonać umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz z aktualnym
stanem wiedzy technicznej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
a) dokumentacja projektowa
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
c) przedmiar robót,
która stanowi integralną część umowy.
4. Opis przedmiotu zamówienia określony przez Zamawiającego w Dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej i przedmiarach robót będzie stanowił podstawę do egzekwowania przez Inspektora Nadzoru
technologii wykonywanych robót.
5. Zamówienie jest finansowane ze środków własnych Zamawiającego.
Termin realizacji
§2
1. Całość przedmiotu zamówienia, wykonywana będzie w terminie do dnia …......................................
2. Poprzez termin (dzień) wykonania przedmiotu umowy rozumie się dzień zgłoszenia Zamawiającemu
gotowości do odbioru przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3, 8 pkt.8.1 i ust. 9.
Obowiązki Stron
§3
1. Zamawiający:
1) w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy protokolarnie przekaże Wykonawcy plac budowy,
2) nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu
budowy w trakcie realizacji zadania,
3) będzie pełnił nadzór inwestorski,
4) dokona odbioru robót częściowych i zanikających, najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru (licząc od dnia następnego od daty zgłoszenia)
5) dokona odbioru przedmiotu niniejszej umowy,
6) dokona terminowej zapłaty wynagrodzenia,
7) nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez Wykonawcę,
w czasie od protokolarnego przejęcia terenu, na którym mają być prowadzone roboty, do chwili ich

ostatecznego odbioru.
2. Wykonawca:
1) rozpocznie wykonywanie robót niezwłocznie po przekazaniu placu budowy,
2) wykona przedmiot Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, Ofertą i Dokumentacją
projektową, STWiORB, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego,
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego, z materiałów
własnych nieużywanych,
3) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy,
w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi
odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy,
4) ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku
z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że odpowiedzialnym za
powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność,
5) zobowiązuje się do prowadzenia wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie ze
sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi,
6) zapewni pełną obsługę geodezyjną przez uprawnionego geodetę na każdym etapie budowy jak
również po zakończeniu budowy, w tym wykona geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w 3 egz.,
włącznie z naniesieniem do zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Rybniku,
7) zapewni bezpieczne dojście i dojazd do budynku szkoły, bezpieczne korzystanie z parkingu, jak
również z terenu przylegającego do placu budowy,
8) zorganizuje we własnym zakresie, zabezpieczy, utrzyma i zlikwiduje plac budowy,
9) zabezpieczy zasilanie elektroenergetyczne placu budowy jak również zasilanie placu budowy w wodę
we własnym zakresie,
10) jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów inżynierskich
prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub
sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się
do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na
teren budowy i z terenu budowy,
11) będzie dbał o bieżące utrzymanie w czystości dróg wewnętrznych i gminnych które uległy
zabrudzeniu w wyniku prowadzenia transportu związanego z realizacją zadania,
12) jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego;
13) ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności na
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakończenia robót.
14) podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy. Do obowiązków Wykonawcy należy
w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń
niezbędnych w powyższym celu;
15) w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowiązany
podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie budowy i wokół Terenu
budowy;
16) zabezpiecza i pokrywa koszty sprzątania, usuwania, wywozu i utylizacji odpadów technologicznych
i śmieci powstałych w związku z użytkowaniem placu budowy. W przypadku niedotrzymania przez
Wykonawcę tego obowiązku, Zamawiający może zlecić doprowadzenie placu budowy do porządku
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy,
17) ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę
odpadami;
18) zabezpieczy dostawy materiałów, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Prawie Budowlanym oraz
winny odpowiadać wymaganiom, określonym w tokumentacji projektowej oraz STWiORB,
19) jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy
i materiałów;
20) zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego), w celu
udokumentowania zgodności z przepisami, okazać w stosunku do wyrobów budowlanych stosowne
świadectwa, próbki, certyfikaty przed planowanym ich wbudowaniem lub użyciem,
21) powiadomi Zamawiającego o planowanych odbiorach robót częściowych i robót zanikających.
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. Jeżeli

Zamawiający nie przystąpi do odbioru tych robót w ciągu trzech dni roboczych od daty otrzymania
zgłoszenia, Wykonawca uprawniony będzie do traktowania tych robót jako odebranych,
22) przekaże Zamawiającemu przy odbiorze robót atesty i gwarancje udzielone przez dostawców
materiałów i urządzeń, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności i aprobaty
techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumenty te będą wystawione w języku polskim.
Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczególności:
a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2016, poz. 1570) oraz STWiORB,
b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,
c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót
budowlanych,
e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy;
23) zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do posiadania ważnej polisy
ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej
i odpowiedzialności cywilnej kontraktowej,
24) zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca
dopuszcza Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy,
25) usunie wszelkie wady i usterki stwierdzone przez Nadzór Inwestorski lub Zamawiającego w trakcie
trwania robót w uzgodnionym przez strony terminie, a także w ramach rękojmi i gwarancji jakości,
26) zobowiązany jest, po zakończeniu robót budowlanych, uporządkować teren budowy i przekazać go
we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia Odbioru końcowego
robót,
27) zobowiązany jest do gromadzenia i tymczasowego składowania gruzu i odpadów powstałych podczas
robót wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach uzgodnionego z Zamawiającym
zagospodarowania terenu budowy,
28) zobowiązany jest do zgłaszania do odbioru robót zanikowych lub ulegających zakryciu co najmniej na
48 godzin przed planowanym terminem ich zakrycia,
29) będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione związane z pełnieniem funkcji
Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy,
3. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności,
zapoznał się szczegółowo z dostępną dokumentacją (tj. zweryfikował jej kompletność, wystarczalność
i prawidłowość), która pozwala mu realizować przedmiot Umowy zgodnie z tą dokumentacją i nie wnosi
do niej zastrzeżeń ani uwag. Ponadto Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z wszelkimi warunkami
mogącymi mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i również w tym zakresie nie wnosi żadnych
zastrzeżeń.
4. Wykonawca oświadcza, że w stosunku do niego nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub
naprawcze, nie ogłoszono jego upadłości, ani nie jest postawiony w stan likwidacji oraz nie zachodzą
przesłanki ogłoszenia jego upadłości, wszczęcia postępowania likwidacyjnego, naprawczego, rozwiązania
itp.
Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę
osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
§4
1. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z wykonaniem
przedmiotu umowy (wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie) były wykonywane przez osoby zatrudnione
na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących robotami,
dostawców materiałów budowlanych.
2. W terminie do 7 dni od dnia przekazania terenu budowy, jednak nie później niż na 2 dni przed
rozpoczęciem wykonywania robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę osób zatrudnionych przy
realizacji zamówienia oraz złoży oświadczenie, że osoby wykazane na liście są zatrudnione na podstawie
umowy o pracę, a także zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji listy osób zatrudnionych w trakcie
realizacji umowy.
W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców wykaz osób wraz z oświadczeniem
należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie
później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby.
3. 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 ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony
jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4) zwrócenie się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub podwykonawcy
kontroli.
4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie nie krótszym niż 3 dni 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 ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) 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
o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników). Informacje
takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być
możliwe do zidentyfikowania;
2) 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) 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 przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych.
Podwykonawstwo
§5
1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne
umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Następujące części zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom:
.................................………….................................................................................................
3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować
z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo
jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
5. Zamawiający w terminie 7 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo:
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy części zamówienia
6. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo,
w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiający, w terminie określonym w ust. 5, zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
w przypadkach określonych w ust. 5 pkt. 1) i 2).
8. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,
w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany
jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
W przypadku, gdy przedłożona umowa, określa termin płatności dłuższy aniżeli 30 dni, Zamawiający
wzywa Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary
umownej. Ciążący na Wykonawcy obowiązek przedkładania poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, dotyczy umów
o wartości większej niż 50.000,- zł.
10. Przepisy ust. 4 – 9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
11. Umowa na roboty budowlane zawarta pomiędzy Wykonawcą a podwykonawca musi zawierać
w szczególności:
1) zakres robót powierzony podwykonawcy,
2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót

wynikająca z oferty Wykonawcy,
3) termin wykonania robót objętych umową musi być zgodny z terminem wykonania robót określonym
dla Wykonawcy,
4) termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub
usługi,
5) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia
podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace
podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty
wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony podwykonawcy).
12. Umowa pomiędzy podwykonawca a dalszym podwykonawca musi zawierać zapisy określone w ust. 11.
Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.
13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawstwa 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 ustawy Pzp,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.
14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy
pomocy podwykonawców.
15. Wykonanie robót budowlanych, usług lub dostaw w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny
za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy jak za własne
działanie lub zaniechanie. W szczególności Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego oraz osób trzecich
pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie oraz podwykonawcę przy wykonywaniu
powierzonej mu czynności, w szczególności zgodnie art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego.
16. Jeżeli Zamawiający lub inspektor nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, że podwykonawca lub dalszy
podwykonawca realizując powierzony zakres/cześć nie gwarantuje odpowiedniej jakości lub dotrzymania
terminów, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do Wykonawcy na piśmie wraz ze wskazaniem
terminu przedstawienia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
17. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązuje się udzielać na piśmie
wszelkich informacji dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
18. Niezależnie od postanowień ust. 7, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu
wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co
najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić
Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy.
Wynagrodzenie i warunki płatności
§6
1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym ustalonym na podstawie
materiałów przetargowych za realizację przedmiotu umowy i wynosi ……………………………. zł netto
+ podatek VAT ………….………………… zł = razem …………….…….……………..zł brutto
[słownie: ………………………................................................................................................…].
2. Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzącego do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie …………………….
odprowadzenie podatku VAT w kwocie …………… leży po stronie Zamawiającego.
(dotyczy jedynie sytuacji gdy wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług)
3. W wynagrodzeniu wynikającym z oferty winny zawierać się koszty prac niewymienionych w przedmiarach i
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a niezbędnych do realizacji zamówienia, takich jak roboty
przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy, koszty zużycia wody i energii
elektrycznej dla potrzeb budowy, transport materiałów, zabezpieczenie terenu budowy.
4. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty:
1) rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi według następującego
harmonogramu rzeczowego i finansowego:
– faktura częściowa - roboty ziemne, podbudowy
– faktura częściowa - nawierzchnie
– faktura końcowa – pozostałe roboty
Podstawą wystawienia faktur przez Wykonawcę będzie podpisany przez przedstawiciela

Zamawiającego i Wykonawcy odpowiednio protokóły odbioru częściowego, końcowego przedmiotu umowy;
Zasady odbioru częściowego będą podobne jak zasady odbioru końcowego określone w § 13.
2) w przypadku odbioru przedmiotu umowy ze stwierdzonymi w protokole odbioru wadami istotnymi lub
usterkami, rozliczenie końcowe nastąpi dopiero po usunięciu wszystkich stwierdzonych wad/usterek;
3) w przypadku wykonywania poszczególnych części robót przez podwykonawców Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji części zamówienia będącej przedmiotem
fakturowania.
Przez dowody zapłaty rozumie się:
− oświadczenie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o otrzymaniu w terminie umownym kwot
należnych z tytułu wykonania i odbioru zakresu robót w ramach umowy z Wykonawcą, złożone
w sposób właściwy dla składanych przez niego oświadczeń woli, zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oświadczenie podwykonawcy
winno być podpisane również przez Wykonawcę w sposób właściwy dla składanych przez niego
oświadczeń woli,
− kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawców i dalszych podwykonawców za
wykonanie przez nich roboty łącznie z kopiami przelewów bankowych lub innych dokumentów
stwierdzających dokonanie zapłaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom należnego im
wynagrodzenia, potwierdzonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem;
4) W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w § 6
ust. 3 pkt 3) Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty do czasu ich
przedstawienia Zamawiającemu.
W sytuacji opisanej powyżej:
− bieg 30 dniowego okresu płatności faktury ulega zawieszeniu do czasu przedstawienia przez
Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom,
− Wykonawcy nie przysługuje prawo do dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienia
w zapłacie faktury za okres zawieszenia płatności faktury.
5. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień
w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskiem o płatność.
6. Płatność faktury będzie dokonana przelewem przez Zamawiającego z jego konta na rachunek
Wykonawcy w jego banku: ............................ ..................................................., w terminie nie
dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego wystawionej przez
Wykonawcę faktury VAT lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartości wykonanych robót,
zgodnie z protokołami odbioru robót.
7. Termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych tj.
faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP Zamawiającego
i protokołu odbioru częściowego i końcowego, sporządzonego i podpisanego przez osoby upoważnione z ramienia
Zamawiającego i Wykonawcy, potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy wolnego od wad
i usterek.
8. Zamawiający posiada Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 6423184393 i upoważnia Wykonawcę do
Wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
9. Zamawiający nie będzie udzielał Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
10. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wynagrodzenie podwykonawcy
§7
1. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi.
3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doręczenia informacji, zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1.
5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w wskazanym terminie, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca
wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których
mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia należnemu Wykonawcy.
7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę
większą niż 5% wartości umowy może stanowić dla Zamawiającego podstawę do odstąpienia od umowy.
Zmiana umowy
§8
1. Zmiany do umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:
2.1 Zmiany wynagrodzenia, w następstwie:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług – (będącej skutkiem działań organów państwowych,
ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług lub wprowadzenie nowego
podatku). W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana
wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu
wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów
i usług VAT oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia
opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca
zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia –
wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, oraz datę, od której
nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana stawki podatku VAT nie dotyczy
Wykonawców którzy nie są płatnikami podatku VAT,
2) Zmiana terminu wykonania może nastąpić w przypadku:
a) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn technicznych,
b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych
zgodnie z technologią ich wykonania. W takim przypadku możliwe będzie wydłużenie terminu
realizacji umowy o czas ich występowania;
c) działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego,
niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy
zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane
są do dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu
swoich zobowiązań umownych powstałych na skutek działania siły wyższej,
3) Zmiany osoby/osób przy pomocy, której/ych Wykonawca realizuje przedmiot umowy. W przypadku
braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazaną/e osobę/y, (rozwiązanie umowy,
śmierć, długotrwała choroba, utrata uprawnień, inne uzasadnione okoliczności niepozwalające
wykonywać wskazanym osobom powierzone czynności) wówczas Wykonawca może powierzyć te
czynności innym osobom o kwalifikacjach (uprawnieniach) spełniających, co najmniej takie warunki
jakie podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla przeprowadzonego
postępowania.
4) Zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w zakresie nie
przewidzianym w ofercie; jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,
iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany
jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. Ponadto nowy
podwykonawca o którym wyżej mowa nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłanki
zawarte w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp wskazane w SIWZ. W tym celu Wykonawca

zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ
(oświadczenie analogiczne do tego które było składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego).
5) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej oferty
w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do
zaistniałego stanu prawnego,
6) Zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w wyniku
połączenia, podziału, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą
wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1. ustawy Pzp oraz nie pociąga to za
sobą innych istotnych zmian u mowy, lub przekształcenie Wykonawcy będącego następstwem
sukcesji uniwersalnej, w związku z sukcesją generalną, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie
z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przekształcony
Wykonawca musi nadal spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz nie mogą zachodzić wobec
niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp lub art.24 ust. 5 ustawy Pzp
wskazane w SIWZ.
7) Zmiana nazwy Wykonawcy wskutek zaistnienia okoliczności warunkujących dokonanie zmiany nazwy
Wykonawcy.
3. Zmianie podlegają także inne postanowienia w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność wprowadzenia
takich zmian wynika z następujących okoliczności:
1) Zmiana Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego, w przypadku braku możliwości wykonywania
wskazanych czynności przez tę osobę - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu
drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,
2) Zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana danych
teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie
tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana nazwy Wykonawcy winno nastąpić w formie aneksu do umowy.
4. Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz przy
zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie mogą prowadzić do zmiany charakteru
umowy.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron może
wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy
opisać, uzasadnić zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla
potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów.
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień
publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w drodze aneksu do umowy
skutecznego po podpisaniu przez obie Strony, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym
paragrafie, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.
7. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.
Odstąpienie od umowy
§9
1. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie Cywilnym Stronom przysługuje prawo odstąpienia od
umowy z uwzględnieniem ust 2 – 5 niniejszego paragrafu.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez zapłaty kar umownych, w szczególności
w przypadkach:
1) nie rozpoczęcia, opóźnienia rozpoczęcia przedmiotu umowy przez Wykonawcę dających podstawę do
uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie będzie zrealizowany zgodnie z umową,
zakończony w terminie określonym w umowie, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca. Zaistnienie wskazanych okoliczności, zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty
Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia,
2) przerwy lub opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy trwających powyżej 14 dni dających podstawę
do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie zostanie zakończony
w terminie umownym, a przerwa lub opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy nastąpiły z przyczyn,
za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca,
3) realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób nienależyty, sprzeczny z postanowieniami
umowy, w sposób niezgodny z przepisami prawa lub ze złożoną ofertą,
4) stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy wad istotnych nie nadających się do usunięcia. Wadą
istotną jest wada uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej przeznaczeniem.
W takim przypadku wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy nie będzie przysługiwało Wykonawcy
5) gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia stwierdzonych wad lub usterek, odmówi usunięcia wad
lub usterek w przedmiocie umowy w terminie 7 dni od daty wezwania go do ich usunięcia przez
Zamawiającego. W tym przypadku Zamawiający może powierzyć poprawienie lub wykonanie robót na

koszt Wykonawcy innym podmiotom – na co Wykonawca wyraża zgodę,
6) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
7) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, wszczęcie likwidacji
Wykonawcy,
8) kiedy Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
9) opóźnienia, przerwy w realizacji przedmiotu umowy, dających podstawę do uzasadnionego
przewidywania, że przedmiot umowy nie zostanie zakończony w terminie określonym w umowie
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca,
10) realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w sposób nienależyty, sprzeczny z postanowieniami
umowy oraz w sposób niezgodny z przepisami prawa,
11) narażenia Zamawiającego na szkody, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
12) w razie realizacji części umowy przez Podwykonawcę, który nie posiada wystarczającego
doświadczenia do realizacji przedmiotu umowy,
13) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 6 ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich
zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy,
3. Odstąpienie od umowy w przypadkach, o którym mowa w § 9 ust. 2, może nastąpić w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
4. 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 bezpieczeństwa publicznemu
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. Postanowienia o karach umownych nie mają w tym
przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania.
5. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem
terminu odstąpienia.
6. Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni od dnia odstąpienia.
7. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia kar umownych
z innych tytułów niż odstąpienie od umowy.
8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia.
§10
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną lub obie strony, Wykonawcę oraz Zamawiającego
obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia od umowy,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada,
4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu robót urządzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione.
2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada zobowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia,
2) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu robót.
Gwarancje i rękojmia
§11
1. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi ....... miesięcy począwszy od dnia dokonania
odbioru końcowego przedmiotu umowy wolnego od wad i usterek.
2. Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji nie zwalnia go z rękojmi.
3. Wykonawca udziela rękojmi na zasadach określonych przepisami art. 568 Kodeksu cywilnego
z zastrzeżeniem, iż ulega ona rozszerzeniu poprzez wydłużenie czasu jej trwania do okresu
obowiązywania udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.
4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość
gwarancji producenta.
5. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli

Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu,
a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad bądź usterek gwarancyjnych w określonym przez
Zamawiającego terminie. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wszystkie zgłoszone przez Zamawiającego
wady i usterki w terminie wyznaczonym w pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego o wadzie/usterce,
Strony uznają, iż wymóg pisemnego zawiadomienia został zachowany, jeżeli zostało ono wysłane faksem.
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad/usterek ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości
w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne
dotyczące usunięcia Wady/usterki, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usunięcia Wad/usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Szczegółowe warunki gwarancji określa karta gwarancyjna jakości wykonania robót stanowiąca załącznik
nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
8. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wypełniony dokument karty gwarancyjnej
jakości wykonania robót w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
9. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
Kary i odszkodowania
§ 12
Strony przyjmują następujące kary umowne z tytułu nie wywiązania się z niniejszej umowy:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 6 ust. 1. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń
z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.
2) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1, za
każdy dzień opóźnienia. Za opóźnienie uznaje się każde przekroczenie terminu określonego
w § 2 ust.1;
3) za nieterminowe usunięciu wad/usterek wynikających z protokołu odbioru robót w wysokości 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od uzgodnionego
przez Strony dnia wyznaczonego do usunięcia wad/usterek;
4) za nieterminowe usunięciu wad/usterek wynikających z protokołu przeglądu gwarancyjnego, lub
pisma Zamawiającego wzywającego do usunięciu wad/usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od wskazanego dnia wyznaczonego
do usunięcia wad/usterek;
5) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie
z zapisami § 5, w wysokości 5000,00 zł za każde zdarzenie.
6) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek,
7) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek,
8) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek,
9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty określonym w § 5
ust. 9 w wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek,
10) za przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po jego stronie, trwające
powyżej 7 dni roboczych w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1, za
każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót powyżej okresu 7-dniowego,
11) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2.23
Umowy Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 5000,00 zł, za każde
naruszenie,
12) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika robót, będzie wykonywała inna osoba niż
zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego określonego
w § 6 ust. 1,
13) jeżeli na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone
przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli (personel), osoba taka będzie musiała opuścić plac
budowy, a wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 500,00 PLN za każdy taki
przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką
sporządzoną przez przedstawicieli (personel) Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez
wykonawcę lub jego przedstawicieli.
2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 płatne są w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia przez
Zamawiającego o wystąpieniu przesłanki do ich naliczenia i ich wysokości w formie pisemnej, pod

rygorem bezskuteczności. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
3. 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 wyraża zgodę lub kwotę z tytułu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje
samodzielnie.
4. 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.
5. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 50 % wynagrodzenia umownego brutto określonego
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
6. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo dochodzenia
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach określonych
w Kodeksie Cywilnym.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20%
wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1. z zastrzeżeniem § 9 ust. 2
2) w przypadku opóźnień w zapłacie faktur przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do
ustawowych odsetek.

8. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy.
Sposoby rozliczeń i odbioru
§ 13
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu umowy określona
w § 1 niniejszej umowy.
2. Wykonawca dokona zgłoszenia robót do odbioru w formie pisemnej po akceptacji przez inspektora
nadzoru inwestorskiego potwierdzającego ich wykonanie, dokonanej w formie pisemnej.
3. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przekaże Zamawiającemu wszystkie wymagane
Prawem budowlanym dokumenty w zakresie objętym umową, a w szczególności: dokumenty budowy,
zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych,
świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze
wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy. Do czasu przyjęcia obiektu przez Zamawiającego na
Wykonawcy spoczywa obowiązek dozorowania obiektu oraz odpowiedzialność za niego tak jak w okresie
prowadzenia robót.
4. Kompletną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 3 egz., a w przypadku jej braku szkic
geodezyjny powykonawczy wraz ze zgłoszeniem naniesienia na zasoby geodezyjne Starostwa
Powiatowego w Rybniku lub oświadczenie uprawnionego geodety o przyjęciu zlecenia wykonania
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
6. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy,
a jeżeli ten się nie stawi - samodzielnie. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania
Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot Umowy. Zamawiający zakończy czynności
odbioru końcowego w terminie do 7 dni od daty rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy z zastrzeżeniem
§ 13 ust. 7 pkt. 1) i ust 9.
7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady istotne to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad. W
tym celu Zamawiający przerywa czynności odbioru wyznaczając odpowiedni termin na usunięcie wad;
po ich usunięciu czynności odbioru podlegają wznowieniu,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie o 10% wartości robót określonych w § 6 ust. 1
umowy,
b) jeżeli wady uniemożliwiają Użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może odstąpić od umowy, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub
powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy,
9. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub usterek, z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie zastrzeżonego terminu, Zamawiający odstąpi
od umowy albo powierzy poprawienie lub dalsze wykonanie umówionych czynności innej osobie na koszt

i niebezpieczeństwo Wykonawcy. O wybranym uprawnieniu Zamawiający na piśmie powiadomi
Wykonawcę.
10. 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 lub usterek, 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, usterek lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń,
uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru
końcowego.
11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia pisemnie Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek
oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.
12. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest
podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień
podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.
13. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót nie wpływa na ewentualne roszczenia
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, gwarancji i roszczeń odszkodowawczych.
Odpowiedzialność prawna
§ 14
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość i bezpieczeństwo wykonywanych
robót.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki oraz szkody powstałe w związku
z nieprawidłowym oznakowaniem terenu robót oraz wykonywaniem robót a także za szkody osób
trzecich wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia robót.
3. Wykonawca powinien zawrzeć umowy ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej za szkody
i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich pozostające w związku
z realizacją umowy i posiadać powyższe ubezpieczenie przez cały okres trwania umowy.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe z powodu niewykonania lub nienależytego
wykonania obowiązków określonych w umowie lub innych czynności pozostających w związku z umową.
5. Wykonawca odpowiedzialny jest także za to, że osoby trzecie nie będą od Zamawiającego dochodziły
jakichkolwiek roszczeń, w związku z czynnościami, które Wykonawca w wykonaniu niniejszej umowy
podejmuje lub powinien podjąć a ich zaniechał, w szczególności roszczeń, dla których podstawę stanowi
niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy. Zobowiązanie to ma charakter gwarancyjny,
a odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu jego niewykonania obejmuje wszelką szkodę, która powstanie
w majątku Zamawiającego, w tym należności uboczne i koszty sądowe.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
§ 15
1. Na poczet należytego wykonania robót objętych niniejszą umową Wykonawca wniósł zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto całkowitej podanej w ofercie
tj. ........................... przed zawarciem umowy w formie: ........................
2. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy (70% kwoty
określonej w ust.1, tj. równowartość ................ zł) zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia
ostatecznego odbioru robót stanowiących przedmiot umowy.
Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy stanowić będzie Protokół odbioru końcowego robót „bez zastrzeżeń”.
3. Pozostała część zabezpieczenia (służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi (30% kwoty określonej
w ust.1, tj. równowartość ............. zł) zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady przedmiotu umowy.
4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana
formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją
ważność na czas określony w Umowie.
6. W przypadku odmowy lub uchylania się Wykonawcy od usunięcia stwierdzonych wad lub usterek
w okresie objętym rękojmią i gwarancją Zamawiający zleci ich wykonanie innemu Wykonawcy, a ich koszt
pokryje z pozostałej części zabezpieczenia.
7. Zabezpieczenie może być wykorzystane przez Zamawiającego na pokrycie zobowiązań Wykonawcy
wynikających z tytułu kar umownych, na pokrycie ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu braku zapłaty lub
nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego
ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.
Postanowienia szczegółowe
§ 16
1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków
wynikających z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obciążeń tych praw w jakiejkolwiek formie,
w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub czynności wywołującej podobne skutki;
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, a także zastawienia lub przeniesienia
korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie, w tym także poprzez dokonywania
zastawu czy objęcia umową poręczenia lub czynności wywołującej podobne skutki. Wyżej wymienione
czynności dokonane pomimo zakazu są względem Zamawiającego bezskuteczne.
2. Określone w ust. 1 zakazy nie maja zastosowania do zawartych w niniejszej umowie postanowień
dotyczących bezpośrednich płatności Zamawiającego na rzecz podwykonawców.
§ 17
1. Jako kierownika robót dla robot będących przedmiotem umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się
………………... posiadającego uprawnienia budowlane ...........
2. Ze strony Zamawiającego wyznacza się Inspektora nadzoru w osobie ………………………….
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1 - 2.
Zmiana ta wymaga pisemnego oświadczenia odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcy
pod rygorem nieważności i jest dopuszczalne jedynie wtedy gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych
osób będą co najmniej takie same jak kwalifikacje i doświadczenie osób wymaganych postanowieniami
SIWZ.
§ 18
Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością:
1. Umowa,
2. Projekt budowlany,
3. STWiORB,
4. Przedmiar,
5. SIWZ (w zakresie nie ujętym wyżej),
6. Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiącym jej integralną część Kosztorysem ofertowym.
§ 19
Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczególności: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. 2017 poz. 1579),
Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.
§ 21
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 dla Zamawiającego i 1 dla
Wykonawcy.
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