
 Załącznik do zapytania ofertowego FPZ.271.1.23.2018

Wzór 

U M O W A  …....../2016

zawarta w dniu …................2016 r. w Rzekuniu pomiędzy 

1. Gminą Rzekuń z siedzibą w Rzekuniu, przy  ul.  Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń,

NIP 758-214-17-29, REGON 550667959, zwaną w treści umowy „Zamawiającym”

 reprezentowaną przez: 

Stanisława Godzinę – Wójta Gminy Rzekuń,

przy kontrasygnacie:

Moniki Teresy Michalskiej – Skarbnika Gminy Rzekuń,

a

2. …......................................,

NIP.......................REGON..................................................zwany  w  treści  umowy

„Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

….......................................- ........................

..........................................-..........................

niniejsza umowa zostaje zawarta w  rezultacie zapytania ofertowego na „Budowę sieci

kanalizacji sanitarnej w msc. Czarnowiec - ul. Baśniowa”. zgodnie z Zarządzeniem nr

65/2017  Wójta  Gminy  Rzekuń  z  dnia  8  września  2017  r.  w  sprawie  wprowadzenia

Regulaminu udzielenia zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro (netto).

§ 1.

Przedmiot umowy

1.  Przedmiot  umowy  obejmuje budowę  sieci  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej  wraz

z odnogami do granicy pasa drogowego w ul. Baśniowej w msc. Czarnowiec w technologii

PVC w zakresie średnic od 160 mm do 200 mm o łącznej długości ok. 180 m. W ramach

zadania należy wykonać:

a)   Sieć  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej  na odc.  A24.2  -  A24.7  z  odgałęzieniami

do granicy pasa drogowego;

b) Roboty drogowe na  odc. A24.2 – A24.7.

c) Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie 6 szt. przyłączy kanalizacyjnych do
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granic działek nr :  94/32, 94/30, 94/24, 94/26, 94/29, 94/28 zakończonymi  korkami na

granicy pasa drogowego i posesji prywatnych. 

UWAGA:  Zamawiający zmienia średnicę przyłącza o długości 22,34 m od studni

A24.7 do granicy działki ozn. nr geod. 94/25 z Ø160 na Ø200.

2. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany również do:

a) udzielenia gwarancji na wykonanie roboty budowlanej na okres 60 miesięcy, licząc od

dnia końcowego odbioru robót;

b) zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej realizacji inwestycji;

c) wykonania na własny koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zatwierdzonej

w PODGiK w 3 egzemplarzach;

d)  przedstawienia  do  akceptacji  przed  przystąpieniem do  robót  aprobat  technicznych,

certyfikatów,  świadectw  dopuszczalności  na  wbudowane  urządzenia  i  materiały

budowlane; 

e) opracowania projektów czasowej organizacji ruchu i poniesienia kosztów zajęcia pasa

drogowego;

f)  przedstawienia  protokołów badań  wszystkich  przewodów  w zakresie  szczelności  na

eksfiltrację  ścieków  do  gruntu  i  filtrację  wód  gruntowych  do  kanału,  badań  gruntu

(wskaźnik zagęszczenia) i  instalacji  elektrycznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo

wykonania  ww.  badań  w  trakcie  procedur  odbiorowych.  W  przypadku  niezgodności

wyników  badań,  Zamawiający  obciąży  kosztem  wykonanych  badań  sprawdzających

Wykonawcę robót, 

g)  Zamawiający  zaleca  Wykonawcom  przeprowadzenie  wizji  lokalnej  i  zebranie

niezbędnych informacji do sporządzenia oferty; 

h)  Wykonawca  zrealizuje  roboty  zgodnie  z  zakresem  rzeczowym  ujętym

w  opracowanej  i  zatwierdzonej  przez  Zamawiającego  dokumentacji  projektowej,

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

k)  prowadzenia  robót  zgodnie  obowiazującym  prawem  budowlanym,  dokumentacją

budowy i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych;

l) dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji zamówienia na

własny koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia;

m) odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych punktów geodezyjnych na własny koszt;

n)  zamówienie  powinno  być  zrealizowane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami

techniczno  –  budowlanymi,  normami  i  wytycznymi,  z  materiałów  dostarczonych  przez

2



Wykonawcę, odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie, określonych w ustawie „Prawo Budowlane” tj. posiadających certyfikat;

o)  zapewnienia  przejezdności  dróg  i  utrzymania  bezpieczeństwa  terenu  budowy,  oraz

robót  poza  placem budowy,  a  w  szczególności:  zabezpieczenia  terenu  budowy przed

dostępem  osób  nieupoważnionych  zapewniając  bezpieczne  dojścia  i  dojazdy  do

istniejących posesji;

p) odtworzenia nawierzchni drogowych do stanu pierwotnego;

r) Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są

podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz

wymagany standard.

s)  Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej zostały wskazane

znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń  i  materiałów należy je traktować,

jako  propozycje  projektanta.  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  równoważnych

materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub

lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne

materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć,

winny  być  kompatybilne  z  pozostałymi  urządzeniami,  aby  zespół  urządzeń  dawał

zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót

budowlanych.  Zgodnie z art.  30 ust  5 ustawy PZP Wykonawca,  który powołuje się na

rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że

oferowane  przez  niego  materiały/urządzenia  spełniają  wymagania  określone  przez

Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji

projektowej  o  opinię  na  temat  oferowanych  materiałów lub  urządzeń.  Opinia  ta  może

stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub

urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

t) Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji

Zamawiajacego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.

w) Szczegółowy zakres robót do wykonania zawierają załączone do niniejszego zapytania

ofertowego:  projekty budowlane, szczegółowe specyfikacje techniczne, przedmiary robót

(przedmiary robót maja charakter pomocniczy). Przedmiot zamówienia należy wykonać na

podstawie w/w dokumentów zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami. Wykonawca

winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej - w

przypadku  jakichkolwiek  rozbieżności  pomiędzy  dokumentacją,  a  dokumentami
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pomocniczymi (tj. przedmiarami robót)- przesądzają zapisy dokumentacji projektowej.

3. Inne informacje

Ewentualny  nadmiar  urobku  po  zabudowie  sieci  i  uzbrojenia  odwieźć  na  miejsce

wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Rzekuń.

§ 2.

Termin wykonania zamówienia

1. Termin rozpoczęcia robót - z datą protokolarnego przekazania terenu budowy.

2.  Termin realizacji zamówienia ustala się do dnia: 14.09.2018 r.

3.  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  w  terminie  od  7  dni  od  daty

podpisania umowy.

§ 3.

Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem

budowy;

2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

4) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

§ 4.

Obowiązki Wykonawcy

1. Osoba odpowiedzialna ze strony Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy – 

1.1.  Kierownik  budowy  mająca  uprawnienia  budowlane   w  specjalności  instalacyjnej

w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  kanalizacyjnych  -  ………………………………

nr uprawnień......................... tel.........................…

2. Na dzień podpisania umowy Wykonawca dostarcza: dokumenty kopię dokumentów

potwierdzających uprawnienia osób jako kierowników budowy oraz robót z § 4. pkt.  1,

ppkt. 1.1- wzoru umowy  wraz z ważnym zaświadczeniem z Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa,  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy-  oryginał  dokumentu,

kosztorys ofertowy dla zamówienia.

3. Osoba odpowiedzialna ze strony Zamawiającego za realizację przedmiotu umowy   

3.1  Inspektor  nadzoru  branży sanitarnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń

kanalizacyjnych,-   ...........…………......... nr uprawnień................tel....................…
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4. Wykonawca  od  chwili  rozpoczęcia  robót  do  czasu  przekazania  Zamawiającemu

ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  za  roboty  oraz  wszelkie  szkody  i  straty,  które

spowodował w czasie realizacji robót lub przy usuwaniu usterek, ponosi odpowiedzialność

cywilną za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz ponosi ryzyko likwidacji

skutków zdarzeń losowych zaistniałych na terenie budowy.

5. Stosowane  do  budowy  materiały  powinny  podlegać  kwalifikacji  i  kontroli  jakości

stosownie  do  obowiązujących  przepisów,  posiadać  świadectwa  jakości  i  certyfikaty,

odpowiadać dokumentacji  projektowej  pod względem gwarantującym jakość. Na każde

żądanie Zamawiającego materiały te mogą być poddane konkretnym badaniom w miejscu

produkcji, na placu budowy lub też w określonych przez Zamawiającego miejscach. 

6. Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  badania,  które  nie  były  przewidziane  w  projekcie  –

umowie, zaś wyniki tych badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo są niezgodne z

umową  –  koszty   tych  zleconych  badań  obciążają  Wykonawcę.  Jeżeli  wyniki  badań

wykażą, że materiały bądź wykonawstwo są zgodne z umową – koszty badań obciążają

Zamawiającego.

7. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  na  budowie  oraz

oznakowanie robót  i  utrudnień związanych z wykonywanymi robotami w obrębie placu

budowy od daty przejęcia terenu budowy do daty końcowego odbioru.

8. Zapewnienie  na  własny koszt  transportu  odpadów do miejsc  ich  wykorzystania  lub

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

9.  Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających

z następujących ustaw:

1) Ustawy z dnia 27.04.2001r.  Prawo ochrony środowiska (t.j.  Dz.U. z 2013r.  poz.

1232 z późn. zm.),

2) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.),

3) Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z 

uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

10. Ponoszenia 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;

11.Terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone

przez niego są  całkowicie  zgodne z  umową i  odpowiadają  potrzebom,  dla  których  są
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przewidziane według umowy;

12.  Ponoszenia  pełnej  odpowiedzialności  za  stosowanie  i  bezpieczeństwo  wszelkich

działań  prowadzonych  na  terenie  robót  i  poza  nim,  a  związanych  z  wykonaniem

przedmiotu umowy;

13.  Ponoszenia  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 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. 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;

17. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami

Prawa  budowlanego  oraz  przygotowanie  do  odbioru  końcowego  kompletu  protokołów

niezbędnych przy odbiorze;

18. 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;

19.  Ponoszenie wyłącznej  odpowiedzialności  za wszelkie  szkody będące następstwem

niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przedmiotu  umowy,  które  to  szkody

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

20.  Niezwłoczne  informowanie  Zamawiającego  (Inspektora  nadzoru  inwestorskiego)

o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub

termin zakończenia robót; 

21.  Wykonawca  zobowiązuje  się  wyznaczyć  do  kierowania  robotami  i  wykonywania

przedmiotu umowy osoby wskazane w ofercie Wykonawcy.

§ 5.
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Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie całość zamówienia/robót ustala 

się na kwotę brutto …............................... .................... zł 

(słownie:.....................................................................................................................), 

łącznie z podatkiem VAT  zgodnie z przedstawioną ofertą  w tym ... % VAT tj. ...............zł..

(słownie …..........................................................................................).

2. Wynagrodzenie  ryczałtowe  o  którym  mowa  w  ust  1.  obejmuje  wszystkie  koszty

związane  z  realizacją  robót  objętych,  przedmiotem  umowy,  dokumentacją  projektową,

specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  w  tym  ryzyko  Wykonawcy z  tytułu

oszacowania  wszelkich  kosztów  związanych  z  realizacją  przedmiotu  umowy,  a  także

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1

niniejszego paragrafu.

4. Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi fakturami końcowymi z zastrzeżeniem ust. 2 po

dokonaniu  odbioru  końcowego po przedstawieniu  faktur   za  wykonanie  robót.  Wraz z

fakturą  Wykonawca  składa  oświadczenie  następującej  treści:  ,,Oświadczam,  że  w

realizacji  inwestycji  uczestniczyli  następujący  podwykonawcy  ….....…  i  dalsi

podwykonawcy, wszystkie roszczenia finansowe związane z realizacją inwestycji zostały

zaspokojone przed dniem złożenia faktury”. 

5. Wynagrodzenie  Wykonawcy jest  niezmienne bez względu na zmiany poziomu cen

materiałów,  cen najmu sprzętu  budowlanego  i  stawek  robocizny,  jakie  kształtować  się

będą w okresie realizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia za wykonanie rozmiarów

rzeczowych będących przedmiotem umowy zgodnie z treścią art. 632 § 1 kc.

7. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne jest na rachunek wykonawcy

w  banku  ......................................w  terminie  30  dni  od  otrzymania  faktury  przez

Zamawiającego po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

8. Dane do wystawienia faktury/rachunku:

• Dane nabywcy: Gmina Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, NIP 758-214-17-29.

• Dane odbiorcy: Urząd Gminy w Rzekuniu,  ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń

§ 6.
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Odbiory

1. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  będą  stosowane  następujące  rodzaje  odbiorów

robót: odbiór końcowy po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

2. Odbiór  końcowy,  dokonany  będzie  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego

i  przedstawicieli  Zamawiającego.  Wykonawca  winien  zgłaszać  gotowość  do  odbioru

końcowego,  wpisem do dziennika  budowy oraz  powiadamiając bezpośrednio  pisemnie

Zamawiającego.

3. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  stosowany  będzie  następujący  tok  odbioru

końcowego robót:

a) Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót

w terminie określonym w §  2 ust. 2.

b)  Wykonawca  zgłosi  Zamawiającemu  gotowość  do  odbioru  końcowego,  pisemnie

bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego;

c)  Podstawą  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  gotowości  do  obioru  końcowego,  będzie

faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym  przez

kierowniki budowy (robót) potwierdzonych przez inspektora  nadzoru inwestorskiego. 

4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu

następujące dokumenty:

a) dziennik budowy;

b) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach;

c)  wymagane  dokumenty,  protokoły  i  zaświadczenia  z  przeprowadzonych  prób

i  sprawdzeń,  instrukcje  użytkowania,  dokumenty  gwarancyjne  i  inne  dokumenty

wymagane stosownymi przepisami;

d) oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją

projektową, obowiązującymi przepisami i normami;

e) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są

zgodne z art.  10 ustawy Prawo budowlane (opisane i  ostemplowane przez Kierownika

robót);

g) pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta

potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

5. Zamawiający odmówi  rozpoczęcia  czynności  odbioru  końcowego w przypadku nie

wywiązania  sie  z  któregokolwiek  postanowienia  zawartego  w  ust.  3  i  4  niniejszego

paragrafu. 

6. Zamawiający  zobowiązany  jest  do  dokonania  lub  odmowy  dokonania  odbioru,
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w terminie 14 dni od prawidłowego zgłoszenia zgodnego zapisami niniejszego paragrafu;

7. Za datę zakończenia przez Wykonawcę realizacji niniejszej Umowy, uznaje się datę

zgłoszenia o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu;

8. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady  to  Zamawiającemu

przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli  wady nadają się do usunięcia i  umożliwiają użytkowanie obiektu Zamawiający

wyznaczy termin usunięcia usterek;

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia, a uniemożliwiają użytkowanie obiektu Zamawiający

może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z

przeznaczeniem Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,

d) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia a uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z

przeznaczeniem  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  lub  zażądać  wykonanie

przedmiotu odbioru po raz drugi.

9.  Zamawiający  określi  przy  odbiorze  robót  termin  usunięcia  ewentualnych  usterek,

niedoróbek i wad.

10. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawiadomienia  Zamawiającego  na  piśmie

o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu podjęcia przerwanych czynności

odbioru.

11.  W  razie  nie  usunięcia  w  ustalonym  terminie  przez  Wykonawcę  wad  i  usterek

stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym,  w  okresie  gwarancji  oraz  przy  przeglądzie

gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

§ 7.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca  wniesie  przed  podpisaniem  umowy  zabezpieczenie  należytego

wykonania umowy o wartości 10 %  wynagrodzenia umownego brutto, tj. .………..........zł.

w formie......................., 

2. W  przypadku  należytego  wykonania  przedmiotu  umowy  70%  zabezpieczenia

zostanie  zwrócona  lub  zwolniona  w  ciągu  30  dni  po  ostatecznym,  bezusterkowym

odbiorze robót, a pozostała część, tj. 30% zabezpieczenia zostanie zatrzymana w celu

pokrycia ewentualnych roszczeń w ramach rękojmi  za wady i zostanie zwrócone w ciągu

15 dni po upływie okresu rękojmi.

3. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmiana terminu wykonania umowy w § 2 ust. 2
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Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania

aneksu.

§ 8.

Kary umowne 

1.  Strony  ustalają  następujące  kary  umowne,  które  będą  naliczane  w  następujących

wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci kary umowne:

a)  za  każdy  dzień  opóźnienia  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  w  wysokości  0,3  %

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,

b) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego przy odbiorze lub

w ramach rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w

§ 5  ust.  1,  za  każdy dzień  opóźnienia  licząc od następnego dnia  po  upływie  terminu

określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad, 

c) W przypadku wystąpienia w wykonywanych robotach wad nie dających się usunąć, a

umożliwiających  eksploatację  obiektu  Zamawiający pomniejszy należne wynagrodzenia

Wykonawcy o stopień zmniejszenia wartości robót ustalony w porozumieniu stron, a w

przypadku braku porozumienia - oszacowany przez biegłego. Koszty biegłego pokrywa ta

strona, której propozycja porozumienia stanowi większą różnicę w stosunku do wartości

wyliczonej  przez  biegłego.  W  sytuacji  powołania  biegłego  zamawiający  ma  prawo

wstrzymać  5% wartości  wynagrodzenia  za  przedmiot  umowy  do  czasu  ostatecznego 

rozstrzygnięcia biegłego 

d) Za roboty lub elementy robót posiadające wady uniemożliwiające użytkowanie  obiektu

zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, do dnia

usunięcia wad pozwalających na użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

e)  Wady  w  wykonywanych  robotach,  stwierdzone  podczas  odbioru  końcowego  lub  w

okresie rękojmi  dające się  usunąć Wykonawca usunie w terminie  wyznaczonym przez

Zamawiającego.

2.  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  kary  umowne  z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  z

przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z

przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 

4.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar  umownych bezpośrednio z faktury za

wykonane prace.
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5.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  na  zasadach

ogólnych  kodeksu  cywilnego  przewyższającego  wartość  kar  umownych,  do  pełnej

wysokości szkody.

§ 9.

Umowne prawo odstąpienia od umowy

1.  Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

1) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub likwidacja jego firmy,

2) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy. 

3)  Wykonawca  bez  uzasadnionych  przyczyn  nie  rozpoczął  robót  w  ciągu  7  dni

kalendarzowych  od  dnia  przekazania  terenu  budowy,  pomimo  wezwania  przez

Zamawiającego.

4) Jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją techniczną lub

nienależycie  wykonuje  swoje  zobowiązania  umowne,  albo  przerwał  roboty  bez

uzasadnionych powodów i przerwa ta trwa co najmniej 5 dni.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o

którym mowa w § 7 ulega utracie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o art.145 ust.1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

§ 10.

Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą, wykonanie części robót budowlanych

lub  usług  podwykonawcom  pod  warunkiem,  że  posiadają  oni  kwalifikacje  do  ich

wykonania.

2. Wykonawca  oświadcza,  iż  do  realizacji  przedmiotu  umowy  nie  zatrudni

podwykonawców  lub  w  celu  sprawnego  wykonania  robót  budowlanych  i  zapewnienia

dobrej  ich  jakości  Wykonawca  oświadcza  iż  zatrudni  Podwykonawców.  Wykonawca

oświadcza, że podwykonawcom zostanie powierzony następujący zakres prac:

nazwa  podwykonawcy  (NIP  ….)  ………….  zakres  prac  powierzonych  do  wykonania

podwykonawcy……………...

3. Wykonawca  zwraca  się  z  wnioskiem  do  Zamawiającego  o  wyrażenie  zgody  na

11



podwykonawcę,  który  będzie  uczestniczył  w  realizacji  przedmiotu  umowy.  Wraz  z

wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt.

4. Zamawiający  może  zażądać  od  Wykonawcy  przedstawienia  dokumentów

potwierdzających  kwalifikacje  podwykonawcy.  Zamawiający  wyznacza  termin

na dostarczenie powyższych dokumentów. Termin ten nie może być krótszy niż 3 dni.

5. Zamawiający  w  terminie  14  dni  od  otrzymania  wniosku  może  zgłosić  sprzeciw

lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

6. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy

z podwykonawcą lub jej  projektu dotyczącą wykonania robót budowlanych określonych

w umowie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na

zawarcie umowy.

7. Umowa  pomiędzy  Wykonawcą,  a  podwykonawcą  powinna  być  zawarta  w  formie

pisemnej pod rygorem nieważności.

8. W  przypadku  powierzenia  przez  Wykonawcę  realizacji  robót  budowanych

Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych

w umowie z Podwykonawcą, które nie mogą być późniejsze niż termin złożenia faktury

przez Wykonawcę Zamawiającemu.  

9.  Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w

całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z

żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie

art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez

Wykonawcę  i  dokumentami  potwierdzającymi  wykonanie  i  odbiór  fakturowanych robót,

Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

Dowód   rozliczenia   z  Podwykonawcą,  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu.

Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy. 

9.  W przypadku  nie  przedstawienia  przez  Wykonawcę  rozliczenia  z  podwykonawcą,

Wykonawca  wyraża  zgodę  na  wstrzymanie  jego  wypłaty  do  czasu  rozliczenia

z  podwykonawcą,  albo  też  dokona  cesji  wierzytelności  z  tytułu  należności

z  wykonania  niniejszej  umowy  na  rzecz  podwykonawcy  do  wysokości  należności

podwykonawcy.    

10.  Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana
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zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

11.  Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za

wykonanie  obowiązków  wynikających  z  umowy  i  obowiązujących  przepisów  prawa.

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 11.

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 60 m-cy,

od daty odbioru końcowego.

2. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny

koszt  i  w  ustalonym  terminie  z  Zamawiającym  jednak  nie  dłużej  niż  7  dni   od  daty

zgłoszenia. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:

• wady  fizyczne  zmniejszające  wartość  użytkową,  techniczną  i  estetyczną

wykonanych robót,

• usunięcie wad stwierdzonych w trakcie wykonawstwa,  w toku czynności  odbioru

i ujawnione  w okresie gwarancji.

• Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  uprawnień  z  tytułu  rękojmi

niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

4.  Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na przedmiot zamówienia.

§ 12.

Zmiana umowy

  1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w

stosunku  do  treść  oferty  na  podstawie  której  dokonano  wyboru  wykonawcy  i  określa

następujące warunki takich zmian:

1) Termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystąpienia okoliczności  niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego

należytej  staranności,  skutkujących  niemożnością  dotrzymania  terminu  realizacji

przedmiotu zamówienia.

b)  zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację

umowy po dacie jej podpisania,

c)  zaistniałych  warunków  geologicznych,  terenowych,  archeologicznych,  wodnych,  np.
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niewypałów,  niewybuchów,  wykopalisk  archeologicznych,  utrudniających  wykonanie

umowy,

d) opóźnienia w uzyskaniu od organów administracji wymaganych decyzji, zgód, zezwoleń

lub odmowa ich wydania. 

e) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów budowy, do których

przekazania Zamawiający był zobowiązany.

f) wstrzymania przez Zamawiającego robót nie wynikających z okoliczności leżących po

stronie  Wykonawcy.  Nie  dotyczy   to  okoliczności  wstrzymania  robót  przez  inspektora

nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez

Wykonawcę.

g)  konieczność  wykonania  przez  Zamawiającego  korekty  projektu  dla  usunięcia  wad

dostarczonej dokumentacji,

h) nadzwyczajne i niesprzyjające warunki atmosferyczne.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionego w literach a-h),

termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.

2) Wysokość ceny ryczałtowej brutto w przypadku:

a)zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia.

3) Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy-zgodnie z art. 149, ust. 1 Pzp.

4) Rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej

gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę.

5)  Zmiana  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy,  po  spełnieniu  warunków

określonych w § 10-wzoru umowy.

6)  Dołączenie  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  po  spełnieniu  warunków

określonych w § 10-wzoru umowy.

7) Zmiana kierownika budowy, kierowników robót bądź inspektorów nadzoru w przypadku

śmierci,  choroby,  rezygnacji,  zwolnienia  pracownika  lub  innych  zdarzeń  losowych,

dotyczących w/w osób.  W przypadku zmiany nowych kierowników budowy bądź robót

osoba ta musi spełnić wymagania dla tych osób.

8) Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmiana terminu wykonania umowy w § 2 ust. 2 –

wzór umowy, Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień
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podpisania aneksu.

9) Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić

zgodę,  jednocześnie  nie  stanowią  one  zobowiązania  Zamawiającego   na  ich

wprowadzenie.  

§ 13.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez

sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. Dokonanie zmian w niniejszej umowie wymaga podpisania aneksu.  

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy

z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), ustawy

z dnia 07.07.1994 r.  Prawo budowlane  (tj.  Dz. U. z 2017 r.  poz.  1332) oraz Kodeksu

cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 14

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron. 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY
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