UMOWA NR …2020/DAK
zawarta w dniu ………………… 2020 r.
pomiędzy …………, reprezentowanym przez:
………….,
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,
a ………………………..,
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, uprawnionym do wykonania niniejszej umowy
na podstawie wygranego przetargu nieograniczonego w postępowaniu o zamówienie publiczne,
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 z późn. zm.), o następującej treści:
Przedmiot i termin wykonania umowy
§1
1. Opis przedmiotu zamówienia i jego lokalizacja:
a) wykonanie dwóch systemów instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z dokumentacją
techniczną 100% z niezbędnymi robotami elektrycznymi,
b) wykonanie robót rozbiórkowych wraz z odwiezieniem i utylizacją,
c) wykonanie robót ziemnych,
d) wykonanie okna oraz studzienki okiennej zgodnie z rysunkiem B01 z poprawką projektanta, z obrobieniem ościeŜy oraz podokiennikiem, zgodnie z opisem w dokumentacji (prefabrykowana studzienka jest dostarczona przez Zamawiającego),
e) wykonanie dachu nad zewnętrznymi schodami wejściowymi do poziomu -1 z wszystkimi
niezbędnymi obróbkami, ociepleniem oraz wykończenie schodów, zgodnie z opisem,
f) wykończenie wnętrza pomieszczenia 0/16, z wykonaniem:
• okładziny ścian z płyt dźwiękochłonnych,
• sufitu podwieszonego dźwiękochłonnego,
• podłogi z wykładziny dywanowej z warstwą izolacyjną,
• drzwi wejściowych do pomieszczenia,
• instalacji elektrycznej w postaci: instalacji oświetleniowej (oprawy LED przystosowane do systemu sufitu podwieszanego w ilości zapewniającej natęŜenie oświetlenia min 500 lx) oraz gniazd wtykowych 16A szt. 12 i rozdzielni elektrycznej niezbędnej do obsługi instalacji elektrycznej pomieszczeniu 0/16,
• dwóch grzejników stalowych z zaworami grzejnikowymi z odpowiednimi podejściami,
g) malowanie ścian pomieszczeń 0/01, 0/05, 0/06, 0/07, 0/09, 0/10, 0/15 oraz schodów wyjściowych z poziomu piwnicy na zewnątrz farbą emulsyjną w kolorze białym, z naprawą
podłoŜa,
h) wykonanie instalacji informatycznej wg Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót teletechnicznych w zakresie LAN,

i) odtworzenie do stanu pierwotnego zniszczonych lub zdewastowanych ścian, sufitów, podłóg, nawierzchni utwardzonych oraz terenów zielonych po prowadzonych pracach budowlanych,
j) uprzątnięcie terenu po wykonaniu prac budowlanych,
k) wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, w tym między innymi:
• dokumentacja powykonawcza instalacji,
• oświadczenie kierownika budowy oraz kierowników robót,
• protokoły z badań i pomiarów przeprowadzonych w trakcie prowadzonych prac,
• atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów,
• inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie.
2. Wykonawca przedmiot umowy wykona na podstawie:
a) dokumentacji projektowej,
b) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
c) oferty cenowej Wykonawcy.
Dokumenty będące częściami umowy traktuje się jako wzajemnie wyjaśniające i w przypadku
rozbieŜności powinny być czytane i interpretowane w kolejności ustanowionej powyŜej.
3. Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby i materiały budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane ze zmianami.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoŜył kosztorys ofertowy, harmonogram rzeczowo-finansowy, kopię opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej
200 000 PLN, kopie dokumentów (np. referencje) potwierdzające doświadczenie kierownika
budowy zgodne z zadeklarowanym w złoŜonej ofercie (zapis stosowany w przypadku uzyskania punktów w zakresie doświadczenia kadry), dokument potwierdzający zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy.
5. Termin wykonania zamówienia: 30.11.2020 r.
Obowiązki stron
§2
1. Do obowiązków Zamawiającego naleŜy:
a) współdziałanie z Wykonawcą,
b) odbiór przedmiotu umowy,
c) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy:
a) realizacja Zamówienia zgodnie z aktualnymi normami technicznymi i przepisami oraz
realizacja
zamówienia
pracownikami
zatrudnionymi
na
podstawie
umowy o pracę w zakresie czynności opisanych przez Zamawiającego w SIWZ oraz
umowie,

b) zaopatrzenie się w energię elektryczną i wodę na własny koszt,
c) pozyskanie aktualnej mapy geodezyjnej przedstawiającej rzeczywisty stan uzbrojenia
terenu ze względu na moŜliwe wbudowane urządzenia podziemne nieuwidocznione na
załączonych mapach,
d) zachowanie oraz ochrona przed uszkodzeniem znajdujących się w bezpośredniej bliskości
ewentualnych punktów geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub kolizji - ich
odtworzenie zgodnie z właściwymi przepisami,
e) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz
wykonanie i utrzymanie dróg dojazdowych i objazdowych na czas budowy,
rozebranie i doprowadzenie terenu przyległego do stanu pierwotnego wraz z opłatą za
czasowe zajęcie tego pasa – o ile wystąpi taka konieczność,
f) zapewnienie obsługi serwisowej zainstalowanych urządzeń w zakresie niezbędnym do
utrzymania ich właściwej pracy w okresie udzielonej gwarancji,
g) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych obiektu (naleŜy przyjąć 2 przeglądy rocznie),
zwoływanych na wezwanie Zamawiającego w okresie udzielonej gwarancji,
h) wykonanie prac budowlanych pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z ustawą
„Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z późn. zmianami”,
i) zgłoszenie Zamawiającemu/inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikowych i
ulegających zakryciu,
j) przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu materiałów i urządzeń przed ich
zamontowaniem,
k) pełna odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, odpowiednie zabezpieczenie
terenu budowy, zapewnienie dozoru, właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny
pracy, utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz
usuwanie na bieŜąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
l) w przypadku zniszczeń lub uszkodzeń w wyniku prowadzonych robót - naprawienie
szkód i doprowadzenie do stanu pierwotnego oraz wypłata odszkodowań (rekompensat)
na rzecz osób trzecich,
m) wykonanie badań, prób i rozruchu, jak równieŜ dokonanie odkrywek w przypadku
niezgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,
n) umoŜliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, uprawnionym
przedstawicielom Zamawiającego oraz upowaŜnionym przedstawicielom jednostek
współfinansujących,
o) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu
najpóźniej do dnia odbioru końcowego,
p) na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, jeŜeli wykonywanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy. Wymóg ten dotyczy
osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót czyli
tzw. pracowników fizycznych, w tym wykonujących:
− roboty ziemne,
− roboty rozbiórkowe,
− roboty wykończeniowe,
− roboty związane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych,

q)

r)

s)

t)

− roboty związane z wykonaniem instalacji
− roboty związane z obiektami małej architektury,
− inne czynności związane z wykonywaniem bezpośrednio prac budowlanych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
w trakcie realizacji zamówienia, na kaŜde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu wskazane poniŜej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w SIWZ i umowie
czynności w trakcie realizacji zamówienia:
− oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złoŜenia oświadczenia, wskazanie, Ŝe objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złoŜenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy,
− 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, jeŜeli został sporządzony).
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie
danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być moŜliwe do zidentyfikowania,
z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SIWZ i umowie czynności
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej w §10 ust. 5 niniejszej umowy. NiezłoŜenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Ŝądanych przez Zamawiającego
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w SIWZ czynności,
w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający moŜe zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy,
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 SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
− Ŝądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
− Ŝądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,

− przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
Podwykonawstwo
§3
1. Wykonawca moŜe przy wykonywaniu przedmiotu umowy powierzyć Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom część robót.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć
umowę o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłoŜenia 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.
3. Umowy zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcą i Dalszym Podwykonawcą nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
4. Umowa z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą powinna zawierać w szczególności
zakres prac powierzonych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysokość wynagrodzenia, termin płatności dla Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, przy czym terminy płatności przewidziane w tych umowach nie mogą być dłuŜsze
niŜ 14 dni od dnia doręczenia faktury. Wartość robót zlecana Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy nie moŜe być wyŜsza od wartości tego samego zakresu robót określonej w niniejszej umowie. Wynagrodzenie naleŜne Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie moŜe przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w niniejszej umowie. Zapłata wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie moŜe być
uzaleŜniona od uzyskania zapłaty Wykonawcy od Zamawiającego.
5. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowach z Podwykonawcami zapisy w zakresie:
a) takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego,
b) przedkładania przez Podwykonawcę oraz Dalszego Podwykonawcę na Ŝądanie Zamawiającego wszelkich wyjaśnień, oświadczeń i dokumentów dotyczących przedmiotu realizacji
umowy.
6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeŜeń do przedłoŜonego projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy uwaŜa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Z powyŜszego obowiązku zwalnia
się umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw i usług o wartości mniejszej niŜ 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego i nie większej niŜ 50 000 zł.
8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłoŜonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od jej przedłoŜenia, uwaŜa się za akcepta-

cję umowy przez Zamawiającego.
9. Zamawiający nie wyraŜa zgody na umowę z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą,
której treść będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy, SIWZ lub odrębnymi
przepisami.
10. W przypadku zawarcia umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego sprzeciwów lub zastrzeŜeń Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 § 5 kc.
11. Wykonawca przedłoŜy wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.
12. Przepisy ustępu 2-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
13. Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy
podczas wykonywania przedmiotu umowy i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia kaŜdego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.
14. Wykonawca niezaleŜnie od warunków umowy z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą odpowiada wobec Zamawiającego za działanie lub zaniechanie Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy tak jak za własne działanie lub zaniechanie.
15. Wykonanie przedmiotu umowy przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom,
zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 6471 kodeksu cywilnego.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy
§4
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określone wg oferty przetargowej wynosi:
……… zł brutto (słownie: ….. zł …/100), w tym podatek VAT …. %.
Jest to cena ryczałtowa i nie podlega zmianie w trakcie realizacji.
Zmiana wynagrodzenia jest moŜliwa w przypadkach określonych w § 12 ust. 2 pkt. c) niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją umowy.
3. Wykonawca nie moŜe przelać wierzytelności na rzecz osób trzecich ani dokonywać innych
cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.
4. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur częściowych i potwierdzonych przez Zamawiającego/inspektora nadzoru protokołów częściowego odbioru robót oraz faktury końcowej z protokołem odbioru końcowego.

5. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury z zastrzeŜeniem ust. 6-9.
6. W przypadku wykonywania robót przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców
warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych faktur jest przedstawienie pisemnych oświadczeń Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji zadania o łącznej kwocie ich wierzytelności w związku z realizacją zadania
wraz z terminami wymagalności oraz o otrzymaniu przez nich zapłaty wymagalnego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem dowodów zapłaty.
7. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dołączy oświadczenia
Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu
robót budowlanych, dostaw i usług, wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo. PowyŜsze nie zwalnia z obowiązków zawartych w ust. 6.
8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wstrzymuje
się wypłatę naleŜnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie
kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleŜnego
Wykonawcy.
Warunki bezpośredniej zapłaty podwykonawcom
§5
1. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zamówienia Zamawiający dokona
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie naleŜności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub po przedłoŜeniu Zamawiającemu poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi.
3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie naleŜne wynagrodzenie, bez odsetek naleŜnych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umoŜliwi Wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Termin zgłoszenia uwag nie moŜe być krótszy
niŜ 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający moŜe:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jeŜeli Wykonawca wykaŜe niezasadność takiej zapłaty albo

b) złoŜyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości naleŜnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się naleŜy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jeŜeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaŜe zasadność
takiej zapłaty.
6. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nastąpi w
terminie 14 dni od dnia stwierdzenia zasadności bezpośredniej zapłaty.
Odbiór przedmiotu umowy
§6
1. Po zakończeniu robót, Wykonawca na piśmie zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca przekaŜe komplet dokumentów odbiorowych.
2. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 10 dni od daty otrzymania pisma, o którym mowa w ust.1, zawiadamiając o tym Wykonawcę, Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców.
3. Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego przez Zamawiającego jest złoŜenie przez
Wykonawcę kompletu dokumentów odbiorowych wymaganych przez art. 57 Prawa budowlanego.
4. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, przy udziale upowaŜnionych przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy, zawierający ustalenia poczynione w toku odbioru.
5. Przedmiotem odbioru końcowego jest odbiór wszystkich robót będących przedmiotem umowy
przy udziale stron wymienionych w ust. 4.
6. JeŜeli w trakcie odbioru końcowego przedmiotu umowy stwierdzono w przedmiocie umowy
wady lub usterki moŜliwe do usunięcia, Zamawiający moŜe:
a) dokonać odbioru końcowego przedmiotu umowy, określając w nim termin na usunięcie
stwierdzonych wad lub usterek,
b) odmówić dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca po skutecznym usunięciu wad lub usterek określi nowy termin gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, zawiadamiając o tym Zamawiającego (w trybie
przewidzianym w ust. 1) celem przeprowadzenia ponownie procedury odbioru końcowego, natomiast Zamawiający zachowuje prawo domagania się kar umownych z tytułu
opóźnienia.

Warunki gwarancji i rękojmi
§7
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu bezwarunkowej, w pełnym zakresie gwarancji z tytułu
wykonania umowy na okres ……..… miesięcy od daty odbioru końcowego.
2. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji, okres gwarancji liczony jest
ponownie, począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia ich usunięcia. Wykaz robót (elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia
usunięcia wad i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu.
3. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytuły rękojmi za wady przedmiotu zamówienia.
4. Strony postanawiają o rozszerzeniu uprawnień z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy i ustalają, Ŝe odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zostaje rozszerzona na czas trwania gwarancji (art. 558 § 1 KC).
5. W okresie objętym gwarancją i rękojmią Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego
usuwania wad stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego.
6. Wykonawca odpowiada za wadę przedmiotu umowy równieŜ po upływie okresu gwarancji i rękojmi, o ile Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu
gwarancji i rękojmi.
7. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie lub niestawienia
się na przegląd gwarancyjny, Zamawiający moŜe zlecić usunięcie wad osobie trzeciej i kosztami obciąŜy Wykonawcę w kaŜdym przypadku ich stwierdzenia bez konieczności uzyskiwania upowaŜnienia sądu.
8. Wykonawca zobowiązuje się do naprawiania na własny koszt wszelkich szkód powstałych z jego winy w wyniku prowadzonych robót.
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy.
§8
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy
w wysokości 10% całkowitej wartości robót brutto wyszczególnionej w § 4 ust. 1, co stanowi
kwotę ……….. zł w formie ……………… .
2. 70% zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane.
3. 30% zabezpieczenia zwrócone zostanie nie później niŜ w 15 dniu po upływie okresu rękojmi
za wady.

4.

W razie wystąpienia konieczności przedłuŜenia terminu realizacji przedmiotu
umowy, w przypadku wniesienia przez Wykonawcę w/w zabezpieczenia w innej formie niŜ
pieniądzu, Wykonawca jest zobowiązany przedłuŜyć odpowiednio termin jego waŜności.
Odstąpienie od umowy
§9

1. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach, w tym przypadku Wykonawca
moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w przypadku konieczności wielokrotnego
dokonywania bezpośrednich zapłat Podwykonawcom lub wypłacenie ich na sumę
przekraczającą 5% wartości umowy. Będzie to skutkować odstąpieniem od umowy z winy
Wykonawcy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być wysłane listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru.
Kary umowne
§ 10
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia

umownego brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.
2. W przypadku opóźnienia w dotrzymaniu przez Wykonawcę terminu umownego, z powodu

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za kaŜdy dzień zwłoki po terminie
umownym. Kary te Zamawiający ma prawo potrącić z faktur wystawionych przez
Wykonawcę.
3. Za

opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rękojmi, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kaŜdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od
następnego dnia po terminie ustalonym na usunięcie wad.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia

umownego brutto, z tytułu:
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia naleŜnego Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy,
b) nieprzedłoŜenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany,
c) nieprzedłoŜenia
poświadczonej
za
zgodność
z
oryginałem
kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

5. Za niewywiązanie się z obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. p), q) i r) Wykonawca

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł.
6. W/w kara umowna naleŜy się takŜe w przypadku dalszego uchylania się od złoŜenia

oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. q) umowy.
7. W przypadku gdy kary umowne nie pokryją w całości szkody powstałej na skutek

niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zobowiązania, Zamawiającemu przysługuje
odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych.
Postanowienia końcowe.
§ 11
1. Z ramienia Wykonawcy za wykonanie umowy odpowiedzialny jest ……....
2. Zamawiający ustala, Ŝe osobą do kontaktów/inspektorem nadzoru inwestorskiego jest ……....
§ 12
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, z wyjątkiem zmian określonych w §
11 ust.1 i ust. 2, muszą być dokonane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych
przez strony, pod rygorem niewaŜności.
2. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian:
a) Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania przedmiotu zawartej
umowy w następujących okolicznościach:
− w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a koniecznych do wykonania w celu
prawidłowej realizacji robót, robót dodatkowych lub zamiennych, których nie moŜna
było przewidzieć przed zawarciem umowy, wprowadzonych na wniosek
Zamawiającego,
− w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji wykonania i odbioru robót,
b) zmianę terminu wykonania umowy dopuszcza się w przypadku:
− wystąpienia robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a koniecznych do
wykonania w celu prawidłowej realizacji robót, robót dodatkowych lub zamiennych,
− postojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń
istniejących urządzeń, nieoznakowanych w dokumentacji projektowej,
− wystąpienia warunków atmosferycznych uniemoŜliwiających realizację przedmiotu
zamówienia zgodnie z procesem technologicznym,
− wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy
którejkolwiek ze stron umowy,
− innych przyczyn zewnętrznych niezaleŜnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy,
skutkujących niemoŜliwością prowadzenia prac.
c) zmianę wysokości wynagrodzenia dopuszcza się w przypadku zmiany:

− stawki podatku od towarów i usług,
− wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
− zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
− jeŜeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę,
− w
przypadku
wystąpienia
robót
nieprzewidzianych
w
dokumentacji
projektowej, a koniecznych do wykonania w celu prawidłowej realizacji robót, robót
dodatkowych lub zamiennych.
§ 13
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. ) i odpowiednie przepisy prawa budowlanego i kodeksu cywilnego.
2. Spory mogące zaistnieć przy wykonywaniu umowy rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 14
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy:

Zamawiający:

Wykonawca:

