In. 271.24.2018 AM
PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów”

Załącznik nr 5 do SIWZ

(wzór)
Umowa nr 272/…...../2018
zawarta w dniu …………………………… w Radziłowie pomiędzy:
Gminą Radziłów reprezentowaną przez:
Krzysztofa Milewskiego - Wójta Gminy Radziłów
przy kontrasygnacie Skarbnika – Anny Jakubczyk
a
firmą: ........................................., z siedzibą: ................................................., NIP: ...............................,
REGON ......................................., KRS ………………, 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

robót

budowlanych w ramach zadania pn.: „Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie
Radziłów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 –
2020, Oś priorytetowa VIII – Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 – Inwestycje na
rzecz rozwoju lokalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Część I: Rewitalizacja terenu wraz z urządzeniem placu zabaw i wykonaniem ogrodzenia w msc.
Karwowo
Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja obszaru zdegradowanego o powierzchni 0,02 ha w msc.
Karwowo poprzez urządzenie placu zabaw i wykonanie ogrodzenia.
1) Plac zabaw. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej w strefach zamontowanych urządzeń zabawkowych z
piasku wg normy PN-EN 1177 lub równoważnej. Wyposażenie placu zabaw: ławka z oparciem, kosz na
śmieci, konik sprężynowiec, zjeżdżalnia, piaskownica zasuwana, huśtawka wahadłowa podwójna –
bocianie gniazdo, huśtawka ważka, huśtawka wahadłowa pojedyncza, linarium, tablica z regulaminem
placu zabaw.
2) Ogrodzenie wykonane z paneli siatki zgrzewalnej o wysokości 100 cm, a od rzeki o wysokości 200 cm i
szerokości panela 2580 mm i słupków stalowych z kształtowników z profili zamkniętych 60 mm x 40
mm. Przy panelach o wysokości 100 cm bez podmurówki i cokołów, zagłębionych w gruncie na
głębokości min 50 cm, natomiast przy panelach ogrodzeniowych 200 cm bez podmurówki, obsadzonych
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w cokołach fundamentowych. Ogrodzenie musi posiadać jedną furtkę o wymiarach 1,05 m x 1,00 m (dł.
x wys.).
Część II: Rewitalizacja terenu wraz z urządzeniem placu zabaw i wykonaniem ogrodzenia w msc.
Mścichy
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu w msc. Mścichy o łącznej powierzchni 0,07 ha
poprzez urządzenie placu zabaw, wykonanie ogrodzenia o raz 4 miejsc postojowych w tym jedno miejsce
dla osób niepełnosprawnych.
1) Plac zabaw. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej w strefach zamontowanych urządzeń zabawkowych z
piasku wg normy PN-EN 1177 lub równoważnej. Wyposażenie placu zabaw: ławka z oparciem (4 szt.),
kosz na śmieci (3 szt.), konik sprężynowiec, zjeżdżalnia, piaskownica zasuwana, huśtawka wahadłowa
podwójna – bocianie gniazdo, huśtawka ważka, huśtawka wahadłowa pojedyncza, altana, tablica z
regulaminem placu zabaw.
2) Ogrodzenie wykonane z paneli siatki zgrzewalnej o wysokości 100 cm i szerokości panela 2580 mm oraz
słupków stalowych z kształtowników z profili zamkniętych 60 mm x 40 mm. Przy panelach o wysokości
100 cm bez podmurówki i cokołów, zagłębionych w gruncie na głębokości min 50 cm. Ogrodzenie musi
posiadać jedną furtkę o wymiarach 1,05 m x 1,00 m (dł. x wys.).
3) Nawierzchnia utwardzona. Zamówienie obejmuje wykonanie dwóch chodników o szer. 1,5 m z kostki
brukowej betonowej 6 cm zapewniających dojście do placu zabaw i świetlicy oraz wykonanie miejsc
postojowych z kostki brukowej gr. 8 cm.
4) W części placu zabaw oraz między placem zabaw a parkingiem należy wykonać pas zieleni.
Część III: Rewitalizacja terenu wraz z urządzeniem placu zabaw na działce nr 1444 w msc. Radziłów
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu w miejscowości Radziłów o łącznej powierzchni
0,06 ha poprzez wykonanie placu zabaw.
1) Plac zabaw. Zamówienie obejmuje wykonanie nawierzchni placu zabaw z nawierzchni poliuretanowej
bezpiecznej oraz trawiastej, a także wyposażenie placu zabaw w następujące urządzenia: zestaw
wielofunkcyjny, piaskownica, karuzela z ławką, huśtawka, huśtawka z koszykiem, bujak (2 szt.),
huśtawka na sprężynach, karuzela – spodek, ławka z oparciem (4 szt.), kosz na śmieci (2 szt.), stół, gra
chodnikowa - klasy, tablica z regulaminem placu zabaw.
2. Szczegóły opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik
nr 8 do SIWZ.

§2
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i
dokumentacją projektową z uwzględnieniem wyjaśnień i zmian dokonanych przez Zamawiającego w czasie
trwania postepowania o udzielenie zamówienia publicznego – jeśli dotyczy.
2. Ilekroć w dokumentacji projektowej określone są wymiary, Zamawiający dopuszcza różnice w gabarytach
lub wym. +/- 10,0% pod warunkiem, że zmiana nie spowoduje komplikacji funkcjonalnych.
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3. Wszystkie urządzenia mają posiadać certyfikaty i deklaracje wraz z udzieleniem gwarancji na dostarczony
sprzęt zgodnie z normą PN EN 1176 oraz PN EN 1177 lub równoważne.
4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego okazać w stosunku do
wskazanych materiałów: stosowne certyfikaty, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą
lub aprobatą techniczną.
5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie
należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne,
eksploatacyjne, użytkowe, oznacza to, że Zamawiający dopuszcza wykonanie w tej części zamówienia o
równoważnych opisanych przez Zamawiającego parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.
Wykonawca, który zastosuje materiały równoważne, ma obowiązek wykazać, jakie materiały zostaną
zmienione i określić jakie materiały w ich miejsce proponuje, a także wykazać, iż zastosowane materiały
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim wypadku musi przedłożyć odpowiednie
dokumenty, opisując parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające
dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne
opisanym przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, jeżeli w przedmiocie zamówienia
wskazano jakiekolwiek cechy techniczne i jakościowe przez odniesienie do polskich norm przenoszących
normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszących te normy, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów
referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2, Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisanym w przedmiocie zamówienia za pomocą norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że proponowane przez niego
usługi, dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
6. Wszystkie urządzenia, armatura i osprzęt muszą być nowe i spełniające wymagania z dokumentacji
technicznej. Muszą być nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz
jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w opisie dokumentacji przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca nie może wykorzystywać wad w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien
niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzeń w sieci uzbrojenia terenu w czasie
montażu oraz za przerwy w korzystaniu z sieci a także za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogłyby
powstać na skutek prowadzonych prac.
9. Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas montażu i uzyskać
decyzję zatwierdzającą projekt organizacji ruchu na czas robót jeśli jest wymagany.
10. Wykonawca zapewni wykwalifikowaną kadrę robotniczą oraz ciągłe kierowanie i koordynowanie robót
przez

osoby

posiadające

wymagane

uprawnienia

–

kierownikiem

budowy

będzie:

………………………………….
Zmiana w/w osoby w trakcie realizacji musi być zgłoszona na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego.
Zamawiający zaakceptuje takie zmiany w terminie 7 dni od przedłożenia wniosku wyłącznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki w tym zakresie określone w SIWZ.
W/w zmiana zaakceptowana przez Zamawiającego nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie warunki i przestrzegać przepisy BHP i p.poż. w
trakcie prowadzenia robót.
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12. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument udzielenia gwarancji 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.
13. Wykonawca jest zobowiązany utrzymać ład i porządek 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.
Wykonawca poniesie koszty usunięcia wszystkich szkód powstałych w związku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca odpowiada za uszkodzenie urządzeń podziemnych uwidocznionych w przekazanej
dokumentacji lub odkrytych podczas prac ziemnych.
14. Przedmioty zdatne do ponownego użytku demontować z dbałością o utrzymanie ich w dobrym stanie.
Wszelkie materiały odzyskane z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Przekazanie przedmiotów
odbędzie się przy pomocy protokołu zdawczo-odbiorczego.

§3
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.

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;

3.

terminowego przystępowania do odbiorów wskazanych w Umowie;

4.

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

§4
Termin realizacji
1.

Rozpoczęcie robót nastąpi z chwilą podpisania protokołu przekazania terenu.

2.

Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi nie później niż do dnia 30 kwietnia 2019 r.

3.

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.

4.

Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności, o których
mowa w ust. 5, jeżeli ich zaistnienie uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy w terminie.

5.

Okolicznościami stanowiącymi podstawę zmiany terminu, o którym mowa w ust. 2, są:
a)

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

b) niemożliwe wcześniej do przewidzenia braki w dokumentacji projektowej, za co nie można przypisać
winy Wykonawcy;
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c)

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

d) brak dostępu do miejsca robót.
Zmiana terminu, o której mowa w ust. 2, nastąpi w formie aneksu do umowy.
6.

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.

7.

Każda ze Stron powołując się na okoliczności, o których mowa w ust. 6, zobowiązana jest poinformować
drugą Stronę o zaistniałym fakcie niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni od daty ich zaistnienia.

§5
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 dopuszcza jedną fakturę częściową w zakresie zamówienia po wykonaniu bez zastrzeżeń
robót i ich odbioru protokołem częściowym.

4.

Rozliczenie zamówienia nastąpi odrębnie za poszczególne place zabaw bez wyszczególniania
szczegółowego zamontowanych elementów wyposażenia placów zabaw, potwierdzone protokołami
odbioru.

5.

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

6.

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.

7.

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

8.

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wraz z fakturą oświadczenie Podwykonawców i
dalszych Podwykonawców, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów, lub
inne dowody, że otrzymali oni należne im z tego tytułu wynagrodzenie, oraz że wszelkie ich roszczenia
wobec Wykonawcy z tytułu wykonanych części zamówienia zostały zaspokojone. Do momentu
przedstawienia tych dokumentów Zamawiający nie pozostaje w zwłoce.

9.

Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

10. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi
Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do
zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 10 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.
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11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu,
Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże
niezasadność takiej zapłaty, lub złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
b) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
12. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa ust. 9 niniejszego paragrafu, jeżeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w
ust. 10 niniejszego paragrafu uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia
zapłata obejmuje wyłączenie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

13. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do
depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

14. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura
VAT, przedstawiona Zamawiającemu wraz z:
a) protokołem odbioru robót, w którym będą wyszczególnione wykonane roboty przez
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców,
b) kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,
c) kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5
dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o
nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawcę.
15. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT dokumentów, o których mowa w ust. 13 niniejszego
paragrafu, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia
do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego
zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 13 niniejszego
paragrafu, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia
Wykonawcy do żądania odsetek.

16. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku
wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskiem o płatność.
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17. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lud dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, przedstawiona
Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

18. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w
zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw i usług.

19. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne
złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu
sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu
wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.

20. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

21. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości
należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z
wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.

22. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności
bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności
za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy.

23. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego
płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT i Wykonawca załączy do
wystawionej faktury VAT oświadczenie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców potwierdzające tę
okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.

24. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
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25. Za nieterminowe płatności faktur z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo
naliczyć odsetki ustawowe.

§6
Odbiór końcowy
1.

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

2.

Podstawą zgłoszenia odbioru końcowego jest:
1) potwierdzenie zakończenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego;
2) oświadczenie kierownika robót dotyczące zgodności wykonanych robót z Dokumentacją,
obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej;
3) 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;
4) dostarczenie kompletu wszystkich innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia
odbioru.

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.

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.

§7
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.
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§8
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 w zakresie robót budowalnych może nastąpić wyłącznie po
akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może
nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowalnych 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.

5.

Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
1) 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,
2) 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,
3) 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,
4) 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;

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.
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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.
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest
dłuższy niż określony w ust. 5 pkt 1 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
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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.

§9
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
11

In. 271.24.2018 AM
PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów”

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.

§ 10
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
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.

§ 11
Rękojmia
1. Uprawnienia z tytułu rękojmi na wykonanie przedmiotu umowy wygasają po upływie 36 miesięcy licząc od
dnia podpisania 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.
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§12
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.

§ 13
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
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.

§ 14
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)

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

3)

zaprzestania wykonywania przez Wykonawcę robót z przyczyn nie leżących po stronie
Zamawiającego, przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni;

4)

naruszenia określonych w Umowie zasad zawierania umów z podwykonawcami;

5)

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;

6)

zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Wykonawcy;

7)

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

8)

stwierdzenia przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę osób, wykonujących czynności, o których
mowa w § 15 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.);
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9)

stwierdzenia przypadku ponoszenia przez osoby, wykonujące czynności, o których mowa w § 15 ust.
1, jakichkolwiek kosztów związanych z realizacją Umowy, o których mowa w § 15 ust. 3;

10)

nieprzedłożenia przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym
niż 3 dni robocze dowodów, pozwalających potwierdzić spełnienie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

2.

Zamawiający uprawniony jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w terminie 14 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.

4.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – 7 powyżej, Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.

5.

W przypadku odstąpienia od umowy:
1)

Wykonawca jest zobowiązany do:

a) 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) pisemnego wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru robót w toku, w wyznaczonym terminie.
2)
a)

Zamawiający jest zobowiązany do:
dokonania odbioru robót wykonanych i robót zabezpieczających;

b) przejęcia terenu budowy;
c)
6.

zapłaty wynagrodzenia za faktycznie i należycie wykonaną część przedmiotu umowy.

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

§ 15
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 2018 r., poz. 108 z późn. zm.), z zastrzeżeniem postanowień ustępu następnego,
pracowników fizycznych oraz operatorów maszyn i urządzeń za wyjątkiem kierownika budowy i
kierowników robót.

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:
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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.

5.

W trakcie realizacji Umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy, odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
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:
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, a informacje dotyczące zawarcia
umowy, imion i nazwisk, 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 o ochronie danych osobowych - dotyczy pracowników nowozatrudnionych przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę.
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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.

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.

§ 16
Kary umowne i odpowiedzialność odszkodowawcza
1.

W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4
ust. 2 Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w
§ 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, chyba, że opóźnienie wynikło z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego.

2.

W przypadku opóźnienia w usunięciu usterek i wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości
lub rękojmi, chyba, że wynikło ono z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci
karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień
opóźnienia.

3.

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 § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

4.

W przypadku opóźnienia w dostarczeniu dokumentu, o którym mowa w § 13 ust. 1, Wykonawca zapłaci
karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

5.

W przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 15 % łącznego wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.

6.

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

7.

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

za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy lub
Podwykonawcy, o którym mowa w § 15 ust. 5 pkt 1 Umowy;

b)

za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu każdego z dokumentów, o których mowa w
ust. § 15 ust. 5 pkt 2 - 4 Umowy;

c)

odrębnie za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia wymogów określonych w § 15 ust. 8;

d)

odrębnie za każdą osobę - za każdy dzień, w którym osoba, wykonująca czynności, o których mowa w
§ 15 ust. 1 Umowy, wykonywała przedmiot umowy na innej podstawie niż umowa o pracę lub
świadczyła pracę na podstawie umowy o pracę w mniejszym wymiarze etatu pracy niż określony w
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w/w paragrafie;
e)

odrębnie za każdą osobę - za każdy dzień, w którym osoba, wykonująca czynności, o których mowa w
§ 15 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 § 15 ust. 1, jakichkolwiek kosztów związanych z realizacją Umowy,
o których mowa w § 15 ust. 3.

8.

W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w wysokości 3% wartości nieuregulowanego
wynagrodzenia w przypadku braku zapłaty i 0,1% wartości nieuregulowanego wynagrodzenia za każdy
dzień opóźnienia w dokonaniu zapłaty.

9.

W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zostanie naliczona kara umowna w wysokości 2.000,00 zł, za
każdy stwierdzony taki przypadek.

10. W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 000,00 zł za każdy taki stwierdzony
przypadek.
11. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawca zapłaci
karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy taki stwierdzony
przypadek.
12. 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.
13. Zapłata kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz wykonania pozostałych
zobowiązań umownych.
14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych prawa cywilnego za
szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

§ 17
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
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przeszkód wykonania.

§ 18
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.

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.

§ 19
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 %
kwoty
wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 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;
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§ 20
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.
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. 3 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
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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.
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.

§ 21
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 właściwego dla siedziby gminy Radziłów.

§ 22
Postanowienia końcowe
1.

Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania.

2.

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

3.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy, Prawa zamówień
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publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne mające związek z realizacją przedmiotu
umowy.
4.

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

5.

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

Zamawiający:

na

Wykonawca:
Kontrasygnata Skarbnika:
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