Załącznik nr 8 do SIWZ wzór umowy
PZDZ.271.2.2019

UMOWA NR ………/2019

Zawarta w dniu ……………….. r. w Białobrzegach pomiędzy:
Powiatem Białobrzeskim,
Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi,

reprezentowanym przez Włodzimierza Stacherę – Dyrektora Powiatowego Zarządu
Dróg Publicznych w Białobrzegach,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
……………………………….
reprezentowanym przez:
………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na odbudowę dróg powiatowych nr 3510W Kaszów
– Bród na odcinku od km 0+763 do 3+155 o długości 2,392 km i 1134W Nowy Kadłubek –
Gózd Stary na odcinku od km 0+000 do km 1+160 o długości 1,160 km” na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2018r. poz. 1986) zawarto umowę następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pod
nazwą:
Zadanie nr 1 „Odbudowa drogi powiatowej nr 3510W Kaszów – Bród na odcinku od km
0+763 do 3+155 o długości 2,392 km”,
Zadanie nr 2 „Odbudowa drogi powiatowej 1134W Nowy Kadłubek – Gózd Stary na
odcinku od km 0+000 do km 1+160 o długości 1,160 km”

Szczegółowy zakres robót budowlanych określa:
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
− Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożona do postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oferta przetargowa wraz z załącznikami.

§2
Obowiązek zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę
1.Zgodnie z art.29 ust.3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, by czynności związane
z realizacja robót drogowych, wykonywane były przez osoby zatrudnione na

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.108).
2.Wykonawca zobowiązany jest, w dniu podpisania umowy, do przedłożenia
oświadczenia, że osoby (wraz z podaniem imion i nazwisk) wykonujące wyżej
wymienione czynności są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
art.22 §1 ustawy Kodeks Pracy. Ponadto Wykonawca w okresie realizacji zamówienia
zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu, na każde jego
pisemne żądanie stosownych dokumentów świadczących o tym, że osoby realizujące
przedmiot zamówienia są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę
i Wykonawca nie zalega na ich rzecz z wypłatą należnego wynagrodzenia za
poprzedni miesiąc.
3. Obowiązek ten dotyczy także Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany
zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące
podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności.
4. Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy do momentu nie otrzymania
wykazu osób wraz z oświadczeniem o którym mowa w ust.2. Wynikłe z tego
opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane jako opóźnienie z
winy wykonawcy.
5.Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 2 nie wymaga aneksu do
umowy

(Wykonawca

przedstawia

korektę

listy

osób

oddelegowanych

do

wykonywania zamówienia do wiadomości Zamawiającego).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli na miejscu
wykonywania zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności
przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie,
o którym mowa w ust. 2. Osoby oddelegowane przez Wykonawcę są zobowiązane
podać imię i nazwisko oraz pokazać dokument

tożsamości podczas kontroli

przeprowadzonej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania danych i okazania
dowodu

tożsamości umożliwiającego identyfikację osób wykonujących prace na

placu budowy, Zamawiający wezwie kierownika budowy do wydania zakazu
wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia

oraz wezwie Wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane
osób, które odmówiły podania imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiającego.
7. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od wezwania przez
Zamawiającego przedstawić dowody nie zatrudnienia na umowę o pracę osób
wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 2- jeżeli Zamawiający o nie wystąpi.
8. Wykonawca do każdej faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnieniu wszystkich
osób wskazanych w wykazie o którym mowa w ust. 2 na podstawie umowy o pracę.
9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
a)

oddelegowania do wykonania prac wskazanych w

par. 1 osób nie

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 100 zł za każdy
stwierdzony przypadek

( kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej

osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na
umowę o pracę) – dotyczy to także osób zatrudnionych przez Podwykonawcę.
b)

odmowy podania danych i okazania dowodu tożsamości umożliwiającego

identyfikację wykonujących czynności wskazane w par. 1 na zasadach określonych w
ust. 6- w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek ( kara może być
nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku niewskazania jej danych
przez Wykonawcę w drodze oświadczenia, o którym mowa w ust. 2)
§3
Termin wykonania zamówienia
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie plac budowy w terminie do 14 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy , z zastrzeżeniem §2 ust. 4.
1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Zamówienia określonego w §1 niniejszej
umowy, zgodnie z warunkami szczegółowo określonymi w SIWZ stanowiącej załącznik
nr 1 do niniejszej Umowy, przepisami obowiązującego
w tym zakresie prawa oraz
zasadami sztuki budowlanej, w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie
z „Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót ”,
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożonym
przez siebie harmonogramem rzeczowo-finansowym, złożonym przed zawarciem
niniejszej umowy i stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.
4. W harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca w szczególności wskazuje
terminy realizacji poszczególnych prac budowlanych składających się na całość
wykonania przedmiotu zamówienia.

5. Po upływie terminu umownego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy nie
przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
§4
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe (w tym podatek VAT)
w wysokości: …........................................................................... zł. brutto
(słownie złotych: ….......................................................................),
Netto………………zł. , VAT-………….. zł.
W tym:

• „Odbudowa drogi powiatowej nr 3510W Kaszów – Bród na odcinku od km
0+763 do 3+155 o długości 2,392 km” za cenę ryczałtową brutto
…………………………………………………………………..……….zł.,
•

„Odbudowa drogi powiatowej 1134W Nowy Kadłubek – Gózd Stary na odcinku od
km 0+000 do km 1+160 o długości 1,160 km” za cenę ryczałtową brutto
…………………………………………………………………………………….zł.,

2. W ramach wynagrodzenia określonego w ust.1 Wykonawca wykona wszelkie prace
niezbędne do realizacji zadania, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, wszelkie
roboty budowlane wynikające z projektu budowlanego , wykonanie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, itp.
3. Wynagrodzenie będzie płatne po dokonaniu odbioru protokolarnego przez Zamawiającego
na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT .
Dopuszcza się płatności częściowe po wykonaniu

całości jednego zadania i spisania

bezusterkowego protokołu odbioru (dwa protokoły odbioru końcowego i dwie faktury).
4. Wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego
protokołu końcowego odbioru robót.
5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.
6. Faktura za wykonane prace będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia
Zamawiającemu
prawidłowo
wystawionej
faktury
VAT,
zgodnie
z poniższymi danymi:
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach,
ul. Kościelna 109, 26-800 Białobrzegi
REGON:
670230824
NIP:
7981328300

7. Za termin zapłaty faktury uważany będzie dzień złożenia polecenia przelewu środków
przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
8. Ceny wynikające z oferty nie podlegają zmianie przez cały okres trwania umowy.
9. Zamawiający dokona zapłaty należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane po
dostarczeniu mu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót
budowlanych oraz oświadczeń podwykonawców potwierdzających zapłatę wszelkich
należności
w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji.
10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,
o których mowa w ust. 9, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
11.
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty
odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na
roboty budowlane. W takim przypadku wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia
ulega obniżeniu o wartość wypłaconą podwykonawcom.
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
wyrażeniu
zgody
przez
Zamawiającego
na
zawarcie
umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi.
13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,
Zamawiający
potrąca
kwotę
wypłaconego
wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
15. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie,
o którym mowa w ust. 11, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz
dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży
uwag w sposób wystarczający wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych
Podwykonawcy.
16. Zapłata należnego Podwykonawcy wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego zasadności tej płatności
przedstawionej przez Podwykonawcę.

§5
Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem
budowy, w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy na realizację zadania
publicznego;
2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
4) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
§6
Obowiązki Wykonawcy
1.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;
2) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót;
3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;
4) Zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz
przedmiotów odbioru wpisem do Dziennika Budowy;
5) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania na każde żądanie
Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską
normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;
6) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;
7) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających
z następujących ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska,
b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach,
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;
8) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę
p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania
robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi
robotami;

9) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i
odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;
10) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań
prowadzonych na terenie robót i poza nimi, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
11) Wykonanie przedmiotu Umowy z materiałów własnych zgodnie z wymogami SIWZ.
12) Zapewnienie materiałów i urządzeń użytych do wykonania zamówienia, posiadających
aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania
w budownictwie.
13) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,
w tym także ruchem pojazdów;
14) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów
badań, sprawozdań, certyfikatów i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy;
15) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
16) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie
i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
17) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na
własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
18) Kompletowanie

w

trakcie

realizacji

robót

wszelkiej

dokumentacji

zgodnie

z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu
protokołów niezbędnych przy odbiorze;
19) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunięcia;
20) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca
zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

21) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, na okres co najmniej: od daty podpisania umowy
do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany
okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający
posiadanie aktualnego ubezpieczenia;
22) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub
termin zakończenia robót;
23) Zapewnienie poboru energii elektrycznej i wody we własnym zakresie i na własny koszt.
24) Powiadomienie użytkowników o rozpoczęciu prac i wynikających z tego tytułu
utrudnień.
25) Przekazanie i transport na swój koszt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego użytku.
26) Zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy.
27) O rozpoczęciu robót Wykonawca winien powiadomić właścicieli istniejącego
w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego w celu zapewnienia z ich strony ewentualnego
nadzoru technicznego. Wykonawca we własnym zakresie pokryje koszty nadzoru właścicieli
sieci wg uzgodnień.
28) Wykonanie i uzgodnienie we własnym zakresie i na swój koszt projektu organizacji
ruchu na czas budowy i dokonania oznakowania w zakresie niezbędnym do wykonania
robót będących przedmiotem zamówienia.
29) O rozpoczęciu robót należy powiadomić instytucje branżowe, właścicieli, zarządców,
użytkowników nieruchomości przez które lub na których będą prowadzone prace
konserwacyjne i utrzymaniowe.
30) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi
umową
przez
osoby
posiadające
stosowne
kwalifikacje
zawodowe
i uprawnienia budowlane.
31) Wykonawca
zobowiązuje
się
wyznaczyć
do
kierowania
robotami
i wykonywania przedmiotu umowy osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.
32) Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.
33) Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego
w ustawie Prawo budowlane.
34) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca
będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego
Podwykonawcy.
35) Dostarczenie dokumentacji geodezyjno - powykonawczej w terminie 3 miesięcy od
daty zakończenia robót określonych w dzienniku budowy.
§ 7 Procedura odbioru prac
1. Najpóźniej w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę
Wykonawca

ma

obowiązek

przekazania

gotowości

Zamawiającemu

do odbioru końcowego,
dokumentów, których

dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia
na użytkowanie wymagają przepisy Prawo budowlane.
2. Odbiór przedmiotu umowy:
a) Wykonawca,

ma

obowiązek

umożliwić

Inspektorowi

nadzoru

inwestorskiego

sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.
b) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu
wpisem do dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
c) Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni robocze
od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót wpisem do Dziennika
budowy.
d) W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru
robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla
zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.
e) Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę
budowlanych składających się na

przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia

kierownika budowy wpisanego do dziennika
przez

inspektora

całości robot

budowy i potwierdzenia tego faktu

nadzoru inwestorskiego , po zgłoszeniu przez

Wykonawcę

zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. Z uwagi na podzielenie
przedmiotu zamówienia na dwa zadania, Zamawiający dopuszcza dwa oddzielne
odbiory końcowe dla każdego zadania osobne.
f) Przed

zgłoszeniem

gotowości do odbioru końcowego

Wykonawca

przeprowadza

wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia , zawiadamiając o nich uprzednio
Zamawiającego wpisem do dziennika

budowy w terminie umożlwiającym

udział

przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.
g) W celu

dokonania

odbioru końcowego Wykonawca

przedstawia

Zmawiającemu

komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu
odbioru , a w

szczególności: kosztorys powykonawczy, dziennik budowy,

zaświadczania właściwych jednostek i organów , protokoły odbiorów technicznych i
odbiorów częściowych , świadectwa kontroli jakości , certyfikaty i aprobaty techniczne.
h) Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 10 dni
roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do dziennika budowy.

i) Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane
będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia,
z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający
może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót,
usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich
techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.
j) Za datę zakończenia robót budowlanych uznana będzie data wskazana w dzienniku
budowy, protokole końcowym odbioru robót potwierdzona przez inspektora nadzoru
z ramienia Zamawiającego.
§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do
przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. W przypadku umów
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo termin zapłaty należnego wynagrodzenia
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 dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
2. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu uważa się za akceptację projektu
umowy przez Zamawiającego.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, od dnia jej
zawarcia.
4.

Niezgłoszenie

w

formie

pisemnej

sprzeciwu

do

przedłożonej

umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej
przedłożenia Zamawiającemu, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

§9
1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców,

dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub
zaniechania.
2.

Umowa

z

Podwykonawcą

lub

dalszym

Podwykonawcą

powinna

stanowić

w szczególności, iż:
a)

termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
b)

wymagania stawiane Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinny spełniać

wymagania określone w SIWZ.
3.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy

o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w
języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany
załączyć do przekładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwa - tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.
§ 10
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a)
za opóźnienie w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,2%
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia
b)
za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi
– w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c)
za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
–
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1. Zamawiający zachowuje
w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych,
d)
za nieprzedłożenie w wymaganym Umową terminie do zaakceptowania projektu
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, w wysokości 1000,00 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt
Umowy lub jej zmiany,
e)
za nieprzedłożenie w wymaganym Umową terminie poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000,00
złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,
f)
za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca

skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową – w wysokości 0,2%
ceny ofertowej brutto,
g)
w wysokości 100 zł za każdy dzień w przypadku opóźnienia w zapłacie
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
h)
w wysokości 100 zł z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zapłaty.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a)
za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, z wyłączeniem
odstąpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
b)
za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbioru robót zgłoszonych do odbioru
przez Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 0,03% ceny ofertowej
brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych,
o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
4. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw
i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez pisemnej zgody
Zamawiającego
5. Kary umowne nie mogą przekroczyć 50% wysokości wynagrodzenia za przedmiot
umowy.
6. Kary umowne Zamawiający jest uprawniony do potrącenia z faktury, wystawionej przez
Wykonawcę lub zwróci się ze stosownym wezwaniem do zapłaty.
7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę zobowiązań
umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych wykonawca ponosi
odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 KC.
§ 11
Umowne prawo odstąpienia od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1)

Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 20 dni – w terminie 14 dni od dnia powzięcia
przez Zamawiającego informacji o upływie 20- dniowego terminu przerwy w realizacji
umowy;
2)

Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub jeśli zdaniem

Zamawiającego roboty nie są wykonywane z należytą starannością lub nie rokują ich
ukończenia

- w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji

o nie rozpoczęciu robót budowlanych
3)

Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, 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 nie później niż w ciągu 30 dni od

powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;
4)

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny

z niniejszą umową, dokumentacją techniczną lub wskazaniami Zamawiającego

-

w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności.
2. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony
obciążają następujące obowiązki:
1)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
2)

Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych,

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
3)

W terminie 20 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku
wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcę,
4)

Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie

odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od
Wykonawcy terenu robót w terminie 20 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
3. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego
terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
§ 12
Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi
1.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu

umowy na okres …………….. miesięcy licząc od dnia podpisania (bez uwag) protokołu
odbioru końcowego i zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu w dniu odbioru
końcowego robót dokumentu gwarancyjnego.
2.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i

usterek w terminie 21 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

3.

Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego,

Wykonawca usunie w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
4.

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres

…………… licząc od daty odbioru końcowego robót.
5.

Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od

uprawnień wynikających z gwarancji.
6.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie

rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu
rękojmi.
7.

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 21 dni od daty wyznaczonej przez

Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej
na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej
kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
8.

Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.
§ 13

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej
brutto), o którym mowa w § 4 ust. 1, tj…………………zł (słownie złotych:
…………………….00/100) w formie …………….
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy
w następujących terminach:
1)
70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonanego;
2)
30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za
wady.
3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi
odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową
wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.
§ 14
Zmiana umowy
1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie
w formie aneksu podpisanego przez Strony, pod rygorem nieważności.
2. Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach:

2.1 zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią:
a) warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym
przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. Brak możliwości realizacji robót
musi być zgłoszony w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia uniemożliwiającego realizację
robót i wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru.
b) klęski żywiołowe,
c) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki
terenowe,

w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów

infrastrukturalnych,
d) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia
błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej
urządzeń,
e) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwoleń, itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania
wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie
przewidywano przy zawieraniu umowy,
f) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące
niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy,
g) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.
2.2 Zmiany osobowe:
a) zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej
równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo
geologiczne i górnicze lub w innych ustawach,
b) zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których
wymagano określonego doświadczenia

na

inne legitymujące

się doświadczeniem

wymaganym w SIWZ.
c) Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie:
- zmiany szczegółowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy,

- zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług.
2.3 Płatności:
a) zmiany terminów płatności wynikające z innych zmian umowy.
2.4 Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
b) zmiana obowiązującej stawki VAT,
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczących realizacji projektu,
d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które
Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,
e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych
powodujących uniknięcie kolizji,
f) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres.
§ 15
Potencjał Wykonawcy
Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.
§ 16
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy
z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)), ustawy
z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2018r. poz. 1202) oraz Kodeksu
cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 17
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
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