Ing. 271.11.2017 AM
PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Okrasin – ETAP III”
Załącznik nr 5 do SIWZ

Umowa nr 272/…...../2017
zawarta w dniu …………………………… w Radziłowie pomiędzy:
Gminą Radziłów, w imieniu której działa Urząd Gminy Radziłów reprezentowany przez:
.............................................. - Wójta Gminy Radziłów
a
firmą: ........................................., z siedzibą: ................................................., NIP: ...............................,
REGON ......................................., KRS ……………… - załącznik nr 2 do Umowy, zwanym w dalszej części
Umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
..................................................
Zamawiający i
z nich „Stroną”.

Wykonawca

zwani

łącznie

w

dalszej

części

Umowy

„Stronami”,

a

każdy

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zawarta zostanie Umowa o treści:

§1
Przedmiot umowy
1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą zobowiązuje się do wykonania
budowlanych w ramach zadania pn.:

robót

2.

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Okrasin – ETAP III”
w zakresie ………………części zamówienia.

3.

Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określają następujące dokumenty:
1)

Dokumentacja, stanowiąca załącznik nr 3 do Umowy,

2)

Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 4 do Umowy,

3)

Harmonogram rzeczowy, stanowiący załącznik nr 5 do Umowy.

§2
Definicje
Strony ustalają dla potrzeb interpretacji niniejszej Umowy znaczenie następujących pojęć:
1.

Dokumentacja – dokumentacja opisująca przedmiot umowy tj. dokumentacja projektowa
w skład, której wchodzą: projekty wykonawcze, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót (STWiOR).

2.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robót, odpowiadająca warunkom zawartym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290) z późniejszymi zmianami.

3.

Oferta Wykonawcy- oferta wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

4.

Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której Wykonawca zlecił wykonanie robót objętych Umową na zasadach
określonych w Umowie.
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5.

Roboty - roboty budowlane w rozumieniu Prawa budowlanego wykonywane w związku
z realizacją przedmiotu umowy.

6.

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane w ramach realizacji przedmiotu
umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

7.

Umowa - niniejsza umowa wraz z Załącznikami regulująca prawa i obowiązki Stron, wynikające z niej
i związane z jej realizacją.

8.

Wynagrodzenie – wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót wskazane w § 6 Umowy.

9.

Załącznik - każdy dokument tak nazwany i włączony do Umowy, stanowiącej jej integralną część.

10. Harmonogram - dokument opracowany przez Wykonawcę, sporządzony w celu oznaczenia kolejności
i terminów wykonania robót. Wykonawca zobowiązany jest opracować harmonogram i przedstawić
Zamawiającemu do akceptacji przed podpisaniem Umowy.
11. Awaria – zdarzenie nagłe i nieprzewidziane, powodujące utratę sprawności instalacji lub urządzenia.
12. Usterka – uszkodzenia urządzenia lub instalacji lub ich elementu składowego, które nie mają wpływu
na ich sprawność.
13. Odbiór ostateczny – odbiór sporządzany z udziałem Wykonawcy najpóźniej na miesiąc przed
upływem okresu gwarancji jakości.

§3
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zobowiązany jest do:
1. terminowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
a)

postanowieniami Umowy,

b) Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót,
c)

uznanymi zasadami sztuki i techniki budowlanej oraz zasadami prowadzenia robót
budowlanych,

d) obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi, przepisami ustawy Prawo budowlane
oraz przepisami aktów wykonawczych do tej ustawy i innymi przepisami dotyczącymi
przedmiotu umowy;
e)

harmonogramem rzeczowym;

2. zapewnienia do realizacji umowy kadry z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych;
3. wskazania kierownika robót;
4. wykonania wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych;
5. przejęcia pełnej odpowiedzialności za postępowanie z odpadami powstałymi podczas realizacji umowy
zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987
z późn. zm.);
6. odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, przebywających w jego obszarze osób oraz mienia, a w
szczególności do:
1) przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych,
2) zapewnienia zgodności wykorzystywanego do realizacji robót sprzętu, wszelkich urządzeń oraz
2

Ing. 271.11.2017 AM
PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Okrasin – ETAP III”
stosowanych technologii z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przedmiotu umowy
oraz przepisami BHP,
3) strzeżenia mienia wymienionego w protokole przekazania terenu budowy, bieżącego
zabezpieczenia i oznakowania miejsca, w którym aktualnie prowadzone są roboty, oraz
zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
4) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składowania i
usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów;
7. zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej budowy oraz przekazania Zamawiającemu inwentaryzacji
geodezyjną wykonanych robót w 2 egz. w wersji papierowej;
8. olicznikowanie wody, prądu oraz bieżąca regulacja płatności za ich zużycie,
9. utrzymywania ładu i porządku na placu budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody
powstałe na osobach i mieniu w trakcie prowadzenia prac od momentu przejęcia placu budowy do
czasu odbioru końcowego. Odpowiedzialność dotyczy szkód powstałych w trakcie prowadzenia prac na
placu budowy oraz na innym terenie, a związanych z prowadzonymi robotami, np.: zniszczenie lub
zabrudzenie gruntem dróg dojazdowych do budowy, zniszczenie mienia właścicieli posesji przyległych.
Sprzątanie dróg z „nawiezionego” gruntu dokonywane będzie na bieżąco. Wykonawca zobowiązany
jest dokonać równania nawierzchni dróg gruntowych, po których będzie się przemieszczał.
Jednocześnie zobowiązuje się Wykonawcę do sukcesywnej dostawy materiałów przewidzianych do
wbudowania. Materiały winny być składowane w taki sposób aby nie utrudniać komunikacji
użytkownikom dróg.
10. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie urządzeń podziemnych uwidocznionych w przekazanej
dokumentacji lub odkrytych podczas prac ziemnych.
11. wykonania przedmiotu umowy przy użyciu dostarczonych przez siebie materiałów odpowiadających
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem
budowlanym i ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz.
1579) oraz dokumentami wskazanymi w §1, a także przy użyciu sprzętu, zapewniającego należyte
wykonanie przedmiotu umowy;
12. przedkładania Zamawiającemu na każde żądanie dokumentów stwierdzających dopuszczenie do
stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych przed ich
wbudowaniem. Zamawiający i powołane przez niego osoby pełniące nadzór inwestorski mają prawo w
każdym momencie realizacji Umowy zażądać użycia materiałów zgodnie z wymaganiami określonymi
w przepisach prawa, a w przypadku wbudowania materiałów, jeżeli nie będą one zgodne z
wymaganiami określonymi w przepisach prawa, ponownego wykonania tych robót z użyciem
właściwych materiałów;
13. wykonania, nie później niż przed zgłoszeniem do odbioru końcowego, wszystkich, wymaganych
Dokumentacją i przepisami: prób, badań, pomiarów, na co Wykonawca przedstawi stosowne protokoły;
14. kompletowania w trakcie realizacji robót i przekazania inspektorowi nadzoru w terminie nie krótszym
niż 5 dni przed rozpoczęciem odbioru końcowego oryginałów dokumentów pozwalających na ocenę
prawidłowego wykonania robót oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami
naniesionymi na niej oraz protokołów prób, sprawdzeń i odbiorów;
15. kompletowania w trakcie realizacji robót i przekazania inspektorowi nadzoru, w terminie nie krótszym
niż 5 dni przed rozpoczęciem odbioru końcowego, oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę
za zgodność z oryginałem kopii atestów, certyfikatów lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną na zastosowane materiały, wyroby budowlane oraz urządzenia techniczne wraz z
instrukcjami obsługi, konserwacji itp.;
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16. przeszkolenia przedstawicieli Zamawiającego, przed odbiorem końcowym, w zakresie obsługi i
użytkowania zamontowanych urządzeń, instalacji i innych elementów wymagających określonego
przez producenta lub dostawcę sposobu użytkowania i konserwacji (eksploatacji), przekazanie
niezbędnej dokumentacji, wymaganych instrukcji oraz świadectw;
17. ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim od dnia
przekazania terenu budowy;
18. dokonania na własny koszt naprawy wszelkich szkód powstałych w wyniku prac Wykonawcy;
19. współpracy i wykonywania zaleceń inspektora nadzoru oraz projektanta;
20. wyznaczenia osoby do kontaktu.

§4
Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązany jest do:
1.

nieodpłatnego przekazania Wykonawcy Dokumentacji w dniu podpisania Umowy oraz udostępnienia
innej dokumentacji technicznej będącej w posiadaniu Zamawiającego, a niezbędnej do należytego
wykonania przedmiotu umowy;

2.

zawiadomienia projektanta o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót;

3.

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;

4.

terminowego przystępowania do odbiorów wskazanych w Umowie;

5.

zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

6.

terminowego regulowania zobowiązań finansowych w stosunku do Wykonawcy wynikających
z umowy na podstawie złożonych przez Wykonawcę faktur VAT wraz ze wskazanymi w umowie
dokumentami.

§5
Termin realizacji
1.

Rozpoczęcie robót nastąpi z chwilą podpisania protokołu przekazania terenu.

2.

Przekazanie terenu budowy nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy, na zasadach
określonych w §12 Umowy.

3.

Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi nie później niż do dnia 15 listopada 2018 r.

4.

Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego. Za dzień
zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru
końcowego.

5.

Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu umowy zawiera Harmonogram rzeczowy stanowiący Załącznik
nr 5 do Umowy.

6.

Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności, o których
mowa w ust. 7, jeżeli ich zaistnienie uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy w terminie.

7.

Okolicznościami stanowiącymi podstawę zmiany terminu, o którym mowa w ust. 3, są:
a)

przerwanie prac przez właściwe organy administracji rządowej lub samorządowej, albo, jako
wykonanie prawomocnego orzeczeniem sądu, za co nie można przypisać winy Wykonawcy;
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b) niemożliwe wcześniej do przewidzenia braki w dokumentacji projektowej, za co nie można przypisać
winy Wykonawcy;
c)

konieczność wykonania części robót inną technologią niż założono w opisie przedmiotu zamówienia,
albo konieczność wykonania zamówień dodatkowych.

d) brak dostępu do uzgodnionych wcześniej pomieszczeń.
Zmiana terminu, o której mowa w ust. 6, nastąpi w formie aneksu do umowy.
8.

Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów z powodu wystąpienia siły wyższej nie będą traktowane
jako niedotrzymanie zobowiązań określonych umową i nie powodują jakiejkolwiek odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną drugiej Stronie.

9.

Każda ze Stron powołując się na okoliczności, o których mowa w ust. 7, zobowiązana jest poinformować
drugą Stronę o zaistniałym fakcie niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni od daty ich zaistnienia.

§6
Wynagrodzenie i warunki płatności
1.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, którego wysokość
zgodnie ze złożona ofertą wynosi: ………………. netto , plus podatek VAT 23% tj. ………………,
wynagrodzenie brutto: ……………… słownie złotych: …………………………………………., ……/100.

2.

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową
wystawioną po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

3.

Zamawiający przewiduje płatności częściowe. Wartość płatności częściowych uzależniona jest do zdolności
finansowej Zamawiającego. Płatności częściowe należy każdorazowo z miesięcznym wyprzedzeniem
uzgadniać z Zamawiającym.

4.

Zapłata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru roboty realizowana będzie na
podstawie protokołu odbioru części poszczególnych robót, stwierdzającego ilość i zakres rzeczowy
wykonanych robót.

5.

Podstawę wystawienia faktury VAT stanowił będzie "Protokół częściowego odbioru robót” podpisany przez
przedstawicieli umawiających się stron oraz obmiary i inne dokumenty potwierdzające prawidłowe
wykonanie robót.

6.

Wynagrodzenie
płatne
będzie
przelewem
na
rachunek
bankowy
Wykonawcy:
……………………………….. w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury i protokołu odbioru końcowego.

7.

Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na fakturze następujących danych dotyczących
Zamawiającego: Gmina Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, NIP: 719-154-40-50.

8.

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury na kwotę zgodną z § 6 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3,
a w opisie faktury winien zawrzeć rozbicie w/w kwoty na poszczególne lokalizacje – zgodnie z
załącznikiem nr 5 (Harmonogram rzeczowy).

9.

Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrącenia kar umownych naliczanych przez Zamawiającego z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z Umowy.

§7
Odbiór końcowy
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1.

Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu realizacji zadania wyszczególnionego w §1 Umowy.

2.

Podstawą zgłoszenia odbioru końcowego jest:


potwierdzenie zakończenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego;



oświadczenie kierownika robót dotyczące zgodności wykonanych
obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej;



dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami naniesionymi na niej,
dokonanymi w toku robót, protokołów prób, badań, pomiarów, rozruchów, uruchomienia i
prawidłowego działania instalacji, zaświadczeń właściwych jednostek i organów, atestów i certyfikatów
na wbudowane materiały i urządzenia;



dostarczenie kompletu wszystkich innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia
odbioru.

robót

z

Dokumentacją,

3.

Odbiór końcowy odbywa się komisyjnie, pod warunkiem dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust.
2 niniejszego paragrafu.

4.

Komisja, o której mowa w ust. 3 powoływana jest przez Zamawiającego.

5.

Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego na piśmie.

6.

Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć datę odbioru końcowego i rozpocząć czynności odbioru
końcowego nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego
przez Wykonawcę, przy czym data odbioru końcowego nie może odbyć się później aniżeli w dniu
15 listopada 2018 r.

7.

Zakończenie czynności odbioru końcowego następuje nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty
ich rozpoczęcia.

8.

W przypadku ujawnienia wad przedmiotu zamówienia nadających się do usunięcia, dopuszcza się
dokonanie odbioru końcowego, ze wskazaniem tych wad w protokole odbioru końcowego.

9.

W przypadku ujawnienia wad nienadających się do usunięcia:
1) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający
może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny, na koszt i ryzyko Wykonawcy albo odstąpić
od Umowy,
2) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może dokonać odbioru po obniżeniu wynagrodzenia stosownie do utraconej wartości
technicznej, użytkowej i estetycznej przedmiotu umowy.

10. Odbiór końcowy zostanie stwierdzony na piśmie w formie protokołu odbioru końcowego.

11. Podpisanie protokołu odbioru końcowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady i usterki w
okresie gwarancji jakości oraz rękojmi.

§8
Odbiór ostateczny
1.

Najpóźniej na miesiąc przed upływem okresu gwarancji jakości Strony przystępują do odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy.

2.

Odbiór ostateczny wymaga formy pisemnej – sporządzenia protokołu podpisanego przez Strony.

§9
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Kierownik robót i osoby po stronie Wykonawcy uczestniczące w wykonaniu przedmiotu
umowy
a)

Wykonawca powołuje:
Kierownika robót ...............w osobie: ..................., telefon: .................. posiadającego uprawnienia
budowlane nr ...................... z dnia .............. r. wydane przez .............................

b) Zmiana osoby wymienionej w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga pisemnego powiadomienia
drugiej Strony. Zmiana będzie skuteczna pod warunkiem udokumentowania przez Wykonawcę, że osoba ta
posiada kwalifikacje i dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia zawodowe.
c)

Kierownik robót zobowiązany jest do wypełniania obowiązków nałożonych na niego przepisami Prawa
budowlanego.

d) Kierownik robót jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadamiania Zamawiającego
o konieczności dokonania istotnych odstępstw od Dokumentacji bądź zauważonych w niej brakach.
e)

Kierownik robót sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez
wszystkich pracowników zatrudnionych przy robotach.

f)

W przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników zarówno ze strony
Zamawiającego, jak i ze strony Wykonawcy, Kierownik robót zobowiązany jest niezwłocznie wezwać
właściwe jednostki ratownictwa, a także niezwłocznie zawiadomić przedstawiciela Zamawiającego.

g)

Wykonawca informować będzie Zamawiającego o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie
wypadkowych, którym ulegli jego pracownicy i które nastąpiły podczas realizacji niniejszej Umowy.
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu okresowe monitorowanie swoich działań podczas realizacji Umowy
i umożliwi mu wstęp na teren budowy.

§ 10
Nadzór
1.

Zamawiający powołuje Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w osobie:
a) …………………........................., posiadającego uprawnienia
dnia ................., wydane przez .......................................,

budowlane

nr

.....................

z

b) …………………........................., posiadającego uprawnienia
dnia ................., wydane przez .......................................,

budowlane

nr

.....................

z

c) a) …………………........................., posiadającego uprawnienia budowlane nr ..................... z
dnia ................., wydane przez .......................................,
2.

Wyznaczony przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru będzie pełnił nadzór inwestorski
w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych, z
zastrzeżeniem zawartym w ust. 4.

3.

Inspektor Nadzoru nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie zamówień
dodatkowych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz do podejmowania
decyzji w zakresie jakichkolwiek robót albo świadczeń, które wykraczają poza zakres Umowy.

4.

Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za roboty zrealizowane przed podjęciem
przez Zamawiającego decyzji, o której mowa w ust. 3.

5.

Inspektor Nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań
wynikających z Umowy.

6.

Wykonawca zapewni Inspektorom swobodny i nieograniczony dostęp do terenu budowy.
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7.

Zmiana Inspektora Nadzoru nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga pisemnego powiadomienia drugiej
Strony.

§ 11
Podwykonawstwo
1.

Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom wykonanie prac będących przedmiotem umowy w
części dotyczącej …………………………………………………….

2.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego całkowitą odpowiedzialność za działania lub zaniechania
Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania
lub zaniechania.

3.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

4.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych
stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na
zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o
podwykonawstwo z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 lit. d niniejszego paragrafu.

5.

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 lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych,
dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą,
c) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone, na co najmniej takim poziomie
jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać
stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi proporcjonalnie w zakresie odnoszącym się do części
wykonywanej przez siebie Umowy:
- wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy,
- dysponować osobami posiadającymi uprawnienia wymagane przepisami prawa, po uprzednim uzyskaniu
zgody Zamawiającego w zakresie odnoszącym się do osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca i które będą uczestniczyły w realizacji Umowy,
e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego
żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a)

uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
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b) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, od
zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.
7.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z
zestawieniem ilości robót i ich wyceną, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które
mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części
dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu Umowy przedkładanego
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem Umowy.

8.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za
zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu
projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień
przedłożenia projektu Zamawiającemu na zasadach określonych powyżej.

9.

Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących
przypadkach:
a)

niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w ust.
5 i 6 powyżej,

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7
powyżej,
c)

gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany
Umową dla tych robót,

d) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty,
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie
Umowy.
10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w
terminie określonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.
11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po
upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robót budowlanych.
12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej
przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9.
13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną
przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od dnia przedłożenia kopii tej Umowy nie
zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.
14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w
§ 6 ust. 1.
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15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest
dłuższy niż określony w ust. 5 lit. a powyżej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej Umowy w terminie do 7 dni od daty przekazania tej informacji, pod rygorem
wystąpienia o zapłatę kary umownej.
16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiającego.
17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt
Wykonawcy.
18. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z
podwykonawstwo odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny
dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające Umowę w imieniu
dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

kopią Umowy o
Podwykonawcy lub
Podwykonawcy lub
Podwykonawcy lub

19. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten,
z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna
istotna zmiana tej Umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą Umową wymaga ponownej
akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 7 -13 niniejszego paragrafu.
20. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone powyżej w ust. 19,
stosuje się zasady określone w ust. 7 -13 niniejszego paragrafu.
21. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych niniejszą Umową.
22. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi
należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych,
dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.
23. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo a także Umowa o podwykonawstwo sporządzane
są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do
przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe Umowy na język polski.
24. Wskazane w niniejszym paragrafie zasady dotyczące zawierania Umowy o podwykonawstwo stosuje się
odpowiednio do zmian tej Umowy o podwykonawstwo.
25. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 w/w ustawy,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
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§ 12
Przekazanie terenu budowy
1.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego dokonane będzie z chwilą podpisania przez
Strony protokołu przekazania terenu budowy.

2.

W przypadku, gdy Wykonawca uzna, że przekazany teren budowy jest dla niego niewystarczający do
zorganizowania zaplecza budowy musi zapewnić sobie niezbędny teren samodzielnie. Wszelkie koszty z
tym związane ponosi wyłącznie Wykonawca.

3.

Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca bez zbędnej zwłoki wykona wszelkie prace związane z
zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu budowy, niezbędnych do rozpoczęcia i realizacji robót w sposób
zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

4.

Z chwilą podpisania przez Strony protokołu przekazania terenu budowy, całkowita odpowiedzialność za
teren budowy przechodzi na Wykonawcę i trwa do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. W
szczególności Wykonawca jest odpowiedzialny za:
1)

przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych i ponoszenie odpowiedzialności
odszkodowawczej za uszczerbek na zdrowiu lub życiu pracowników Wykonawcy i podwykonawców;

2)

właściwe zabezpieczenie terenu budowy i znajdujących się na nim obiektów oraz urządzeń
budowlanych;

3)

usunięcie i naprawienie wszelkich szkód powstałych w tym okresie na terenie budowy.

§ 13
Utrzymanie porządku na terenie budowy
1.

W okresie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek utrzymania terenu budowy w należytym porządku,
przede wszystkim zadba o to, by nie były na nim składowane zbędne urządzenia, nadwyżki materiałów itp.
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie usuwać z terenu budowy wszelkie śmieci, odpady lub inne
pozostałości.

2.

W razie nieprzestrzegania przez Wykonawcę powyższego zapisu, Zamawiający wezwie go do usunięcia
naruszeń porządku, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 3 dni. W razie
niezastosowania się Wykonawcy do wezwania Zamawiającego, Zamawiający może powierzyć w trybie
wykonania zastępczego, uprzątnięcie terenu wskazanego w ust. 1 osobie trzeciej. Koszty uprzątnięcia
obciążą Wykonawcę.

3.

Najpóźniej w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, Wykonawca
oczyści teren budowy usuwając swój sprzęt, urządzenia budowlane, odpady, pozostałości po robotach oraz
uporządkuje teren budowy, przygotowując go do przekazania Zamawiającemu w stanie czystym i
niebudzącym jakichkolwiek zastrzeżeń.

§ 14
Dokumentacja powykonawcza
1.

Wykonawca przygotowuje Dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.

2.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie, wraz z postępem
robót oraz odbiorami robót zanikających, ulegających zakryciu, poddawanych odbiorom częściowym.

3.

Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniana Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie
obowiązywania Umowy.

4.

Skompletowana Dokumentacja powykonawcza będzie przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej w 2
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egzemplarzach i elektronicznej (w przypadku, kiedy w trakcie realizacji robót zostaną wprowadzone zmiany
w stosunku do dokumentacji pierwotnej), najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 15
Rękojmia
1. Uprawnienia z tytułu rękojmi na wykonanie przedmiotu umowy wygasają po upływie 60 miesięcy licząc od
dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
2. Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi może żądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia
wad w wyznaczonym terminie, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. O wadach, które
ujawnią się w okresie rękojmi, Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę niezwłocznie po ich
stwierdzeniu.
3. Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszone wady w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym
niż 2 doby od daty pisemnego zgłoszenia.
4. Dopuszcza się zgłoszenie wad lub usterek drogą faksową (Nr………………………….) oraz mailową (adres
mailowy………………), przy czym każdorazowe zgłoszenie wad lub usterek w tej formie, potwierdzone
zostanie na piśmie przez Zamawiającego.
5. W przypadku braku obiektywnej możliwości usunięcia wady w terminie określonym w ust. 3 niniejszego
paragrafu Wykonawca w ciągu 3 dni uzgodni z Zamawiającym nowy termin na usunięcie wady.
6. Usunięcie wad stwierdza się protokolarnie.
7. W przypadku nie przystąpienia do wykonywania napraw w ramach rękojmi lub opóźnienia w ich
wykonywaniu Zamawiający ma prawo do powierzenia naprawy osobom trzecim na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Koszty wykonania zastępczego Zamawiający będzie uprawniony potrącić z zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.

8. Jeżeli koszt usunięcia wad przekroczy kwotę zabezpieczenia wniesionego przez Wykonawcę, Zamawiający
zastrzega sobie prawo dochodzenia pełnej kwoty odszkodowania na zasadach ogólnych.
§16
Gwarancja jakości
Wykonawca udziela na całość przedmiotu umowy na okres ………………. miesięcy na wykonane roboty oraz
zastosowane materiały i urządzenia. Dokument gwarancyjny nie może przewidywać żadnych dodatkowych
warunków dla Zamawiającego jak np. okresowe płatne przeglądy, umowy serwisowe oraz inne zastrzeżenia, od
których zależna miałaby być ważność lub okres udzielanej gwarancji.

§ 17
Ubezpieczenie
1.

2.

W okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest mieć zawartą i utrzymać na
swój własny koszt umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z
realizacją przedmiotu umowy, uwzględniającą poniższe warunki:
1)

ubezpieczone będą szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim oraz następstwa tych
szkód będące następstwem wypadków, które miały miejsce w okresie realizacji przedmiotu umowy, a
roszczenia z tytułu szkód będących następstwem tych wypadków będą mogły być zgłoszone przed
upływem terminu przedawnienia;

2)

suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC nie będzie niższa niż wartość Umowy na jeden i wszystkie
wypadki.

Wykonawca przed przejęciem terenu budowy obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za
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zgodność z oryginałem kopię umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. niniejszego paragrafu lub polisy.
Wykonawca dostarczy dowody opłaty składki/składek za wskazane polisy lub inne dowody ubezpieczenia
i będzie zobowiązany do dostarczenia potwierdzeń każdej kolejnej opłaty raty składki w terminie 3 dni
od wymaganego terminu dokonania zapłaty bez osobnego wezwania przez Zamawiającego.

§ 18
Odstąpienie od Umowy
1.

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez
wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku:
1)

opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania robót, o co najmniej 14 dni, od daty przekazania
terenu budowy;

2)

opóźnienia Wykonawcy w realizacji któregokolwiek z elementów lub etapów Harmonogramu
rzeczowego, trwającego dłużej niż 14 dni;

3)

wystąpienia wad przedmiotu umowy nienadających się do usunięcia, uniemożliwiających jego
użytkowanie.

4)

zaprzestania wykonywania przez Wykonawcę robót z przyczyn nie leżących po stronie
Zamawiającego, za wyjątkiem przyczyn spowodowanych przypadkami wskazanymi w § 25 ust. 3, zaś
przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni;

5)

naruszenia określonych w Umowie zasad zawierania umów z podwykonawcami;

6)

wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami Umowy lub w sposób wadliwy,
niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej, używania materiałów i urządzeń nieposiadających
dopuszczenia do stosowania lub jeżeli nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, a także
zalega bądź opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz podwykonawców.

7)

zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Wykonawcy.

8)

gdy względem Wykonawcy zostanie rozpoczęte postępowanie egzekucyjne bądź zostanie wydany
nakaz zajęcia majątku niezbędnego do wykonania Umowy.

9)

stwierdzenia przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę osób, wykonujących czynności, o których
mowa w § 19 ust. 1, z wynagrodzeniem w wysokości mniejszej niż minimalne wynagrodzenie
za pracę ustalone na podstawie art. 6 - 8 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 847 z późn. zm.);

10)

stwierdzenia przypadku ponoszenia przez osoby, wykonujące czynności, o których mowa w § 19 ust.
1, jakichkolwiek kosztów związanych z realizacją Umowy, o których mowa w § 19 ust. 3;

11)

nieprzedłożenia przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym
niż 3 dni robocze - żądanych w drugim i ostatecznym wezwaniu - dowodów, pozwalających
potwierdzić spełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę;

12)

niewywiązania się przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z obowiązku wskazanego w §19 ust. 8.

2.

Zamawiający uprawniony jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w terminie 7 dni licząc od
dnia, w którym wystąpiła okoliczność uzasadniająca odstąpienie od Umowy. Odstąpienie od Umowy
wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
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4.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – 8 powyżej, Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.

5.

W przypadku rozwiązania Umowy wskutek odstąpienia:
1)
a)

Wykonawca jest zobowiązany do:
sporządzenia przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacyjnego robót w toku, materiałów i
urządzeń znajdujących się na terenie budowy według stanu na dzień odstąpienia, pod kontrolą
przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie sporządzi ww. protokołu,
Zamawiający ma prawo zlecić jego wykonanie na koszt Wykonawcy, a Wykonawca nie przysługuje
prawo do zmiany jego ustaleń;

b) zabezpieczenia robót w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy, w zakresie
uzgodnionym z Zamawiającym, na koszt Strony z powodu, której od Umowy odstąpiono;
c)
2)
a)

pisemnego wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru robót w toku, w wyznaczonym terminie.
Zamawiający jest zobowiązany do:
dokonania odbioru robót wykonanych i robót zabezpieczających;

b) przejęcia terenu budowy;
c)
6.

zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonaną część przedmiotu umowy.

Do odbioru robót wykonanych i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy
dotyczące odbioru końcowego.

§ 19
Personel
1.

Zamawiający wymaga przez cały okres realizacji Umowy, zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.), z zastrzeżeniem postanowień ustępu następnego,
osób wykonujących czynności polegające na:
a)

pracach instalacyjno-montażowych,

b) pracach operatorów sprzętów i pojazdów niezbędnych do wykonania zamówienia,
c)

wykonywaniu prac rozbiórkowych i budowlanych oraz robót ziemnych.

2.

Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa w ust. 1 były zatrudnione przez cały okres realizacji
Umowy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę za wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż
minimalne wynagrodzenie za pracę - ustalone na podstawie art. 6-8 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę.

3.

Wykonawca lub podwykonawca nie będzie podejmował żadnych działań w celu obchodzenia wymogów
określonych w ust. 2, co oznacza że w szczególności:
1) będzie ponosił wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym związane z zapewnieniem
niezbędnych narzędzi do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1.
2) w zakresie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej nie będzie dochodził żadnych należności od zatrudnionych,
o których mowa w ust. 1.

4.

W trakcie realizacji Umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy, odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
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umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1, za wynagrodzeniem w wysokości
nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

5.

1)

żądania oświadczeń lub dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów oraz
dokonywania ich oceny,

2)

żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,

3)

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

W trakcie realizacji Umowy, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, w tym
wezwaniu terminie, nie krótszym niż 5 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, tj.:
1)

oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu osób wykonujących czynności, o
których mowa w ust. 1:
a) na podstawie umowy o pracę - w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,
b) za wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalone na
podstawie art. 6-8 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
oraz o:
c) ponoszeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją Umowy, o których mowa w ust. 3 oraz nie
dochodzeniu w tym zakresie żadnych należności od zatrudnionych.
Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne
wynagrodzenie za pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób wraz z imionami i nazwiskami, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie
umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Umowy czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy z zastrzeżeniem, że kopie umów będą zanonimizowane
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 922), a informacje dotyczące
zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu będą możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy – dotyczy pracowników, którzy kontynuują zatrudnienie u
Wykonawcy lub Podwykonawcy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych - dotyczy pracowników nowozatrudnionych przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę.
6.

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, dowodów, o których mowa
w ust. 5 - pozwalających potwierdzić spełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu, o którym mowa w ust. 1.
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7.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy.

8.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy (bez względu na stronę składającą oświadczenie w tym zakresie)
z osobą zatrudnioną/ osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, do wykonania czynności
o których mowa w ust. 1, przed zakończeniem realizacji Umowy, Wykonawca lub Podwykonawca
zobowiązany jest do zatrudnienia na to miejsce innej osoby/ na te miejsca innych osób zgodnie
z postanowieniami Umowy.

9.

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, w takim samym stopniu,
jak za działania lub zaniechania własne.

§ 20
Kary umowne i odpowiedzialność odszkodowawcza
1.

W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu, o którym mowa w § 5
ust. 3 Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w
§ 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. chyba, że opóźnienie wynikło z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego.

2.

W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w
Harmonogramie rzeczowym, chyba, że wynikło ono z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, za
każdy dzień opóźnienia.

3.

W przypadku opóźnienia w usunięciu usterek i wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości
i rękojmi, chyba, że wynikło ono z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

4.

W przypadku opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego, chyba, że
wynikło ono z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w
wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

5.

W przypadku opóźnienia w dostarczeniu dokumentu, o którym mowa w § 17 ust. 2, Wykonawca zapłaci
karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

6.

W przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca
karę umowną w wysokości 15 % łącznego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1.

7.

W przypadku szkody przenoszącej wysokość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający może dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych.

8.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia za
pracę:

zapłaci

a)

za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy lub
Podwykonawcy, o którym mowa w § 19 ust. 5 pkt 1 Umowy;

b)

za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu każdego z dokumentów, o których mowa w
ust. § 19 ust. 5 pkt 2 - 4 Umowy;

c)

odrębnie za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia wymogów określonych w § 19 ust. 8;

d)

odrębnie za każdą osobę - za każdy dzień, w którym osoba, wykonująca czynności, o których mowa w
§ 19 ust. 1 Umowy, wykonywała przedmiot umowy na innej podstawie niż umowa o pracę lub
16

Ing. 271.11.2017 AM
PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Okrasin – ETAP III”
świadczyła pracę na podstawie umowy o pracę w mniejszym wymiarze etatu pracy niż określony w
w/w paragrafie;

9.

e)

odrębnie za każdą osobę - za każdy dzień, w którym osoba, wykonująca czynności, o których mowa w
§ 19 ust. 1, wykonywała przedmiot umowy z wynagrodzeniem w wysokości mniejszej niż minimalne
wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie art.6 -8 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

f)

odrębnie za każdą osobę - za każdy stwierdzony przypadek ponoszenia przez osobę, wykonującą
czynności, o których mowa w § 19 ust. 1, jakichkolwiek kosztów związanych z realizacją Umowy,
o których mowa w § 19 ust. 3.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonywaniu obowiązku określonego
w § 11 ust. 14 Umowy w wysokości 500 zł za każdy przypadek.

10. Kwotę kary umownej należy wpłacić na konto ....................................... Za datę wpłaty uważa się dzień
uznania rachunku Zamawiającego.
11. W przypadku nie dokonania zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do
zapłaty Zamawiający jest uprawniony do ich potrącania z bieżących należności Wykonawcy.
12. Zapłata kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz wykonania pozostałych
zobowiązań umownych.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych prawa cywilnego za
szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

§ 21
Siła wyższa
1.

Żadna ze Stron nie będzie ponosić określonej w Umowie odpowiedzialności za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w razie, gdy udowodni, że:
1)

niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było nadzwyczajnym, nagłym i
niespodziewanym zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od jej woli;

2)

nie mogła w chwili zawierania Umowy i przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć
zaistnienia zdarzenia oraz jego skutków, o którym mowa w pkt 1;

3)

nie mogła przy zachowaniu należytej staranności uniknąć bądź przezwyciężyć tego zdarzenia lub jego
skutków.

Zdarzenia takie będą określone, jako „Siła wyższa”.
2.

W przypadku, gdy Siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu przez Stronę całości
lub części zobowiązań, Strona ta będzie z nich tymczasowo zwolniona w takim zakresie, w jakim realizacja
danego zobowiązania nie jest możliwa. Warunkiem tymczasowego zwolnienia jest niezwłoczne
powiadomienie drugiej Strony o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu niemożności spełnienia świadczenia.

3.

Strona tymczasowo zwolniona wznowi działalność i wykona ciążące na niej zobowiązania tak szybko, jak
będzie to możliwe, jednocześnie dokładając najwyższej staranności w celu jak najszybszego usunięcia
przeszkód wykonania.

§ 22
Poufność
1.

Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, danych i wiedzy, bez względu na
formę ich utrwalenia, stanowiących tajemnicę Zamawiającego, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy.
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2.

W szczególności Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy pozyskane od Zamawiającego
informacje dotyczące rozmieszczenia i konfiguracji infrastruktury techniczno- systemowej sieci oraz
stosowanych zabezpieczeń.

3.

Uzyskane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem umowy, informacje nie mogą być wykorzystane
do innego celu, niż do realizacji umowy.

4.

Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji, które:
1) stały się publicznie dostępne bez naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy,
2) były znane przed otrzymaniem ich od Zamawiającego i nie były objęte zobowiązaniem do zachowania w
tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu,
3) podlegają ujawnieniu na mocy przepisów prawa.

5.

W terminie 5 dni roboczych od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do
zwrotu Zamawiającemu lub zniszczenia wszelkich materiałów zawierających informację stanowiącą
tajemnicę Zamawiającego, jakie otrzymał lub wytworzył w związku z wykonywaniem umowy, za
wyjątkiem jednej kopii ww. materiałów niezbędnych do ewentualnego dochodzenia roszczeń, które zostaną
zniszczone z upływem terminu przedawnienia roszczeń. Wykonawca zapewni tym materiałom ochronę w
stopniu, co najmniej równym poziomowi ochrony, na jakim chroni własne informacje. Potwierdzenie zwrotu
ww. materiałów dokumentuje się w protokole, który podpisują Zamawiający i Wykonawca. Niezwłocznie po
upływie terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń Wykonawca informuje pisemnie Zamawiającego o
zniszczeniu kopii materiałów pozostawionych do ewentualnego dochodzenia roszczeń.

6.

Osoby wykonujące zadania w związku z realizacją umowy na terenie budynków, pomieszczeń lub części
pomieszczeń użytkowanych przez Zamawiającego są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących u
Zamawiającego uregulowań wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa informacji. Wszystkie osoby
biorące udział w realizacji przedmiotu umowy zostaną poinformowane o poufnym charakterze informacji
oraz zobowiązane do zachowania ich w poufności. W takim przypadku Wykonawca odpowiedzialny jest za
wszelkie naruszenia dokonane przez takie osoby.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń wobec Wykonawcy, w wypadku
wyrządzenia przez niego szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim, będących wynikiem naruszenia
bezpieczeństwa informacji, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

§ 23
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia
brutto,
określonego
w
§
6
ust.
1
w
kwocie
.....................
(słownie
złotych: ...................................., ............./100 zł ) w .....................................................

2.

Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w następujący sposób:
1) 70% wartości wniesionego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zwróci Wykonawcy w
terminie 30 (trzydzieści) dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego;
2) Pozostałą część tj. 30% wniesionego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zwróci
Wykonawcy nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi;

3.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy.

§ 24
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Powiadomienia
1.

Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana pod niżej wskazane adresy:
a) Zamawiający: Gmina Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów
b) Wykonawca:.................................................................................................................

2.

Osoba do kontaktu po stronie Zamawiającego jest:
- ......................................................., tel. ................................, e-mail: .........................................

3.

Osoba do kontaktu po stronie Wykonawcy jest:
- ......................................................, tel. ................................, e-mail ...........................................

4.

Korespondencja, o której mowa w ust. 1, będzie uważana za prawidłowo dostarczoną
w dniu osobistego doręczenia lub w dniu potwierdzenia doręczenia w przypadku zawiadomienia listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru lub w dniu otrzymania powiadomienia faksem lub mailem w
przypadku niezwłocznego potwierdzenia powiadomienia w formie pisemnej.

5.

Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadomienia, w formie pisemnej, o każdej zmianie adresów, o
których mowa w ust. 1, pod rygorem uznania, iż poczta wysłana na poprzedni adres została skutecznie
doręczona.

6.

Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadomienia, w formie pisemnej, o każdej zmianie adresu swojej
siedziby oraz innych danych. Zmiany, o których mowa powyżej nie stanowią zmiany Umowy.

7.

Zmiana osób reprezentujących Strony oraz ich adresy i numery telefonów nie stanowią zmiany Umowy, ale
wymagają pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 25
Zmiana Umowy
1.

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową, zmiany treści Umowy dokonywane będą za zgodą obu
Stron aneksem do Umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

Zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych w ust. 3, z zastrzeżeniem, iż zmiany
te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz Strony Umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian. Wystąpienie którejkolwiek z
okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia
zmiany.

3.

Niezależnie od treści innych zapisów Umowy, zmiana postanowień Umowy w zakresie terminu realizacji w
stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadku wystąpienia któregokolwiek z
następujących przypadków:
1) wprowadzenia robót dodatkowych lub zamiennych i wynikającej z tego faktu zmiany
wynagrodzenia – w przypadku robót nieujętych w dokumentacji projektowej, lub co do których
zachodzi konieczność wykonania niemożliwa do przewidzenia na etapie projektowania, lub co do
których zachodzi obiektywna konieczność powodująca poprawę parametrów technicznych,
odwodnienia, walorów użytkowania itp. - o ile są one konieczne do wykonania z racji
obiektywnego funkcjonowania danego obiektu budowlanego jako całości. Każdorazowo,
wykonanie tego typu czynności musi uzyskać pozytywną opinię łączną inwestora, inspektora
nadzoru budowlanego i kierownika budowy. Z ustaleń sporządza się protokół wraz z
uzasadnieniem podejmowanych czynności, a rozliczenie za roboty budowlane następuje na
podstawie cen podanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym. Jeżeli kosztorys ofertowy
nie występuje, ustala się cenę rynkową uśrednioną – wynegocjowaną przez strony wskazane wyżej.
Zamówienie przyjmuje charakter aneksu do umowy głównej.
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2) terminu realizacji i zakończenia robót na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że
zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których Wykonawca nie mógł
przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona w szczególności w
następujących sytuacjach:
a)

udzielenia w trakcie realizacji umowy robót zamiennych związanych z realizacją zamówienia
podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji
(powodujących konieczność jego wydłużenia),

b)

wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie
wykonywania umowy, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile
trwało ich wstrzymanie, o ile na takie przesunięcie pozwalają warunki atmosferyczne (np.
okres zimy),

c)

wystąpienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć
w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie
niniejszej umowy zgodnie z jej treścią.

W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust 2 podpunkt 2, Strony uzgadniają nowe
terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy w formie pisemnego aneksu do umowy głównej.
3) za obopólną zgodą stron, dopuszcza się skrócenie czasu realizacji zadania, z powodu szybszego
wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy.
4) wprowadzenie robót zamiennych na etapie realizacji zamówienia z przyczyn o charakterze
technologicznym, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego
wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do
przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikającego
z treści oferty np. wycofanie z produkcji określonego materiału, niespodziewane utrudnienia
terenowe, które wymuszają zastosowanie materiałów równoważnych o właściwościach
funkcjonalnych i jakościowych niezgorszych lub lepszych do tych, które zostały określone w
SIWZ. W takim przypadku, przy zachowaniu rygorów wynikających z Prawa zamówień
publicznych, wykonawca może użyć materiału o parametrach równoważnych.
5) odstąpienia od realizacji części robót i związanego z tym obniżenia wynagrodzenia na wniosek
Zamawiającego w sytuacji, gdy zmiana będzie spowodowana przyczynami niezależnymi od
Zamawiającego (np. działanie siły wyższej – zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do
zapobieżenia i przewidzenia bądź spowodowane brakiem możliwości sfinansowania wszystkich
przewidzianych robót przez Zamawiającego np. w sytuacji wstrzymania dofinansowania z projektu
unijnego).
6) zmiany przedstawicieli Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, oraz zastąpienie osób
Wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawnieniach budowlanych
zgodnych z wymogami SIWZ, w sytuacji, gdy zmiana będzie spowodowana przyczynami
niezależnymi od Wykonawcy (np. działanie siły wyższej – zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne
i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia w tym np. śmierć, choroba). Nowa osoba musi
spełniać warunek posiadania uprawnień do wykonywania przedmiotu zamówienia i winien zostać
zaakceptowany przez Zamawiającego.
7) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robót zamiennych
nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy,
Zamawiającego lub Projektanta w sytuacji koniecznego zwiększenia bezpieczeństwa realizacji
robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy, bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji
projektowej.
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8) Zmiany wysokości wynagrodzenia brutto jeśli wynikać to będzie ze zmiany obowiązującej stawki
podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie
zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT,
wynagrodzenie Wykonawcy netto (t.j. bez podatku VAT) jest niezmienne.
9) niemożliwymi wcześniej do przewidzenia brakami w Dokumentacji,

4.

a)

przerwaniem prac przez właściwe organy administracji rządowej i samorządowej albo, jako
wykonanie prawomocnego orzeczenia sądu, za co nie można przypisać winy Wykonawcy,

b)

konieczności wykonania zamówień dodatkowych, uzupełniających albo wykonania części robót
inną technologią niż założona w Dokumentacji.

Każda ze Stron powołując się na okoliczności, o których mowa w ust. 3 powyżej zobowiązana jest
poinformować drugą Stronę o zaistniałym fakcie w terminie 3 dni od dnia jego zaistnienia.

§ 26
Rozwiązywanie sporów
Strony ustalają, że spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane w drodze polubownych rokowań.
W przypadku nierozwiązania sporu w terminie 30 dni od dnia jego powstania, spór zostanie poddany pod
rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego wg. siedziby gminy Radziłów.

§ 27
Postanowienia końcowe


Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania.



W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy, Prawa zamówień
publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne mające związek
z realizacją przedmiotu umowy.



Umowa została sporządzona w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzyma
Zamawiający, a jeden Wykonawca.



Poszczególne tytuły zastosowano w Umowie jedynie dla przejrzystości i nie mają one wpływu
interpretację Umowy.



Integralną część Umowy stanowią jej Załączniki:

na

Załącznik nr 1 - Pełnomocnictwo
Załącznik nr 2 – Odpis z KRS
Załącznik nr 3 – Dokumentacja projektowa oraz opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ
Załącznik nr 4 - Oferta Wykonawcy
Załącznik nr 5 - Harmonogram rzeczowy
Załącznik nr 6 - Wzór karty gwarancyjnej

Zamawiający:

Wykonawca:
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Kontrasygnata Skarbnika:
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