ZAŁĄCZNIK NR …. DO SIWZ WZÓR/PROJEKT UMOWY
Umowa nr..................................
Zawarta w dniu……………… w Łodzi pomiędzy:
Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30, NIP 5272818355, Regon
367849538, adres do korespondencji : Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi, ul.
Północna 27/29, 91-420 Łódź
zwanym dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez:
Janusza Ciesielskiego - Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w Łodzi na podstawie pełnomocnictwa nr oraz
Marzannę Adamczewską - Kierownika Wydziału Finansowo-Księgowego i Windykacji na podstawie
pełnomocnictwa nr ……………..
a
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..............................................
.............................................................. nr KRS ......................................................
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
1. ............................................................................
2. ............................................................................
zwanymi dalej „Stronami”.

Preambuła
Biorąc pod uwagę, że:
a) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, w
szczególności posiada stosowną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania władającymi językiem polskim i posiadającym wymagane
uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu umowy z należytą starannością, oraz w
dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt
12-23 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Pzp),
b) Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego poprzedzającym zawarcie niniejszej Umowy,
c) intencją Stron Umowy jest osiągnięcie w wyniku jego realizacji rezultatu w postaci termomodernizacji
budynku siedziby OT KOWR w Łodzi (lokalizacja: dz. ewid. nr 170/4 (obręb S-1, adres: 91-420 Łódź,
ul. Północna 27/29) zwanego dalej Obiektem, w taki sposób, aby mógł on:
trwale osiągać założone parametry użytkowe,
być łatwo eksploatowany, naprawiany i remontowany,
być modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczególności w celu
zastosowania nowości technicznych,
d) Wykonawca gwarantuje długoterminową bezpieczną i zgodną z założonymi parametrami użytkowymi
pracę Obiektu,
Strony uzgadniają warunki Umowy jak niżej oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki określone w tej
Umowie są zgodne z przepisami prawa polskiego oraz że uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe są
wystarczające do należytego wypełnienia wszystkich zobowiązań przez Strony tej Umowy.
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1.

§ 1. Postanowienia ogólne
Definicje:
1) Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztów, w tym: bezpośredniej robocizny, kosztów nabycia
Materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na jednostkę przedmiarową.
2) Cena ofertowa brutto - cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, opłat i innych obciążeń
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w
oparciu o przekazany przez Zamawiającego przedmiar robót.
3) Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujący w szczególności:
a) projekt budowlany,
b) projekty wykonawcze,
c) przedmiar robót,
d) informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
e) ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę i/lub decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji
(jeżeli dotyczy)
Dokumentacja projektowa obejmuje również wszystkie późniejsze zmiany Dokumentacji projektowej,
przekazanej Wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu
przygotowania ofert, a także te które zostały dokonane przez Zamawiającego lub Wykonawcę podczas
realizacji Umowy na podstawie §15 Umowy.
4) Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane (PrBud) oraz aktów
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części lub
całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i
okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej
prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy.
5) Harmonogram rzeczowy – zestawienie sporządzone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez
Zamawiającego przedstawiające układ chronologiczny wykonania robót w zakresie czasu ich
rozpoczęcia i zakończenia oraz przedmiotu i zakresu wszystkich etapów robót objętych zobowiązaniem
Wykonawcy, przygotowany w sposób zapewniający Wykonawcy terminową realizację robót oraz
poszczególnych ich etapów, a Zamawiającemu umożliwiające bieżącą weryfikację postępu robót.
Harmonogram rzeczowy sporządzany jest przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony
przez Zamawiającego harmonogram rzeczowy stanowi zał. nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram
rzeczowy może podlegać aktualizacji w toku wykonywania Umowy.
6) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzór inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiającego, jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu
Prbud.
7) Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową,
wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego i zgłoszona przez
inwestora – Zamawiającego do państwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.
8) Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w
szczególności umowa o współpracy.
9) Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawcę bezpośrednio
w związku z realizacją robót stanowiących przedmiot Umowy.
10) Kosztorys ofertowy - kosztorys sporządzony przez Wykonawcę w szczególności na podstawie
dostarczonego przez Zamawiającego przedmiaru robót, wycenionego przez Wykonawcę.
11) Materiały – surowce i inne elementy budowlane, które mają być wykorzystane przy wykonywaniu
robót, w gatunku, rodzaju i standardzie określonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w
przypadku braku stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem
robót i rodzajem elementów, do których wykonania mają zostać zastosowane.
12) Nadzór autorski - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania robót
budowlanych zgodności ich realizacji z Dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości
wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej,
zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.
13) Obiekt budowlany – całość robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i
wodnej, który może samodzielnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną w rozumieniu Pzp.
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14) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości
wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu.
15) Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót budowlanych
będących przedmiotem Umowy.
16) Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących przedmiotem
Umowy.
17) Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od tego,
który okres jest dłuższy.
18) Odbiór gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę
ujawnionych Wad fizycznych obiektu.
19) Oferta - pisemne oświadczenie (zobowiązanie) Wykonawcy do wykonania robót budowlanych zgodnie
z postanowieniami SIWZ, Dokumentacji projektowej i STWiORB, dokumentacji postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, złożone Zamawiającemu w czasie postępowania w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z przepisami Pzp.
20) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która:
a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez
Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących
realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo
b) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5%, wartości Umowy, oraz umów o
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający obowiązkowi
przedłożenia Zamawiającemu,
21) Program naprawczy – opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym plan działań
mający na celu nadrobienie opóźnień powstałych z winy Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu
zakończenia robót, obejmujący w szczególności:
a) propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót, których termin wykonania
już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub których termin wykonania jest zagrożony
w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowym,
b) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robót
poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców), których zastosowanie
pozwoli na dotrzymanie nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót oraz terminu
wykonania robót, przyjętych w przedkładanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowym.
22) Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robót
budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, sporządzany w
przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania
niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.
23) Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument stwierdzający wykonanie
zgodnie z Umową przez Wykonawcę robót zanikających lub ulegających zakryciu.
24) Protokół odbioru częściowego – dokument stwierdzający wykonanie przez Wykonawcę zgodnie z
Umową części Robót budowlanych.
25) Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania
usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości
w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.
26) Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez Wykonawcę
całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.
27) Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór robót po usunięciu przez
Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy w okresie rękojmi/gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest
dłuższy) lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad.
28) Siła wyższa - wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani
Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie,
nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani
Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu. Siła wyższa obejmuje w szczególności
następujące zdarzenia:
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29)

30)
31)
32)
33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

a) wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;
b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;
c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z
wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę;
d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi;
e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawców
f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spełnione są warunki konieczne dla uznania zdarzenia
lub okoliczności za Siłę wyższą.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy, zawierający zbiory
wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robót
budowlanych, określonych w Dokumentacji projektowej
Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego z Umową
wykonania robót budowlanych oraz usunięcia Wad, będące w dyspozycji Wykonawcy.
Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy.
Termin zakończenia robót - termin określony w Umowie, do upływu którego Wykonawca
zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umową.
Umowa - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod
rygorem nieważności, obejmujące zobowiązanie Wykonawcy do wykonania w Umowie robót
budowlanych zgodnie z Dokumentacją projektową, dokumentacją postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowiązanie Zamawiającego do
dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w
szczególności związanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej
oraz do odebrania obiektu budowlanego i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
Umowa o podwykonawstwo – pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są
usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu Umowy, zawierana pomiędzy
Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub
pomiędzy dalszymi Podwykonawcami.
Wada - jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek
ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia użyteczności
przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje
się również sytuację, w której przedmiot Umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest
obciążony prawem osoby trzeciej. Wykonanie jakiejkolwiek części robót budowlanych niezgodnie z
Umową, Dokumentacją projektową, dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, obowiązującymi przepisami, właściwymi normami lub z zasadami wiedzy technicznej
zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu Umowy ze względu na cel w Umowie oznaczony
lub wynikający z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadą jest także stwierdzony brak właściwości, o
której Wykonawca zapewnił Zamawiającego.
Wykonawca - strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową robót budowlanych
zgodnie z Dokumentacją projektową, dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, STWiORB, przepisami prawa powszechnie obowiązującego i zasadami wiedzy technicznej.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepisów Pzp,
wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeń
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu
braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcę spośród form wskazanych w SIWZ.
Zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, na której znajdować będzie się
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do mediów, a także miejsca przeznaczone do
składowania przez Wykonawcę Materiałów, sprzętu, itp
Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – dokumentacja przekazana
przez Zamawiającego Wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
obejmująca w szczególności: SIWZ, Dokumentację projektową, STWiORB, oraz pytania Wykonawców i
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2.

1.

2.

odpowiedzi Zamawiającego lub informację z zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
40) Normy – normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczególności właściwe polskie normy
przenoszące normy europejskie, o których mowa w ustawie z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji
(Dz.U. z 2015r poz. 1483) oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące normy europejskie, a w
przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy
międzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy
normalizacyjne) powołane w Dokumentacji projektowej, STWiORB lub dokumentacją postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.
41) VAT – podatek od towarów i usług, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (Dz.U.2018.2174 z późń. zm.) .
42) Skróty:
a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 z późn. zm.)
b) KRS - Krajowy Rejestr Sądowy
c) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 z późn. zm.)
d) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, 1986 z
póżn.zm.)
e) SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
f) UZP – Urząd Zamówień Publicznych
Interpretacje:
1) Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.
2) Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie mnogiej i
odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego.
3) Dokumenty tworzące Umowę należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające.
4) Umowę tworzą następujące dokumenty, które dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo
zgodnie z następującą kolejnością:
a) Umowa
b) Odpowiedzi i informacje udzielone, przez Zamawiającego na pytania Wykonawców, dotyczące
wyjaśnienia treści SIWZ, w formie pisemnej lub stwierdzone w protokole,
c) Projekt budowlany
d) Projekty wykonawcze
e) STWiORB
f) przedmiar
g) SIWZ,
h) Oferta Wykonawcy wraz Kosztorysem ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej umowy
5) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności w dokumentach, o których mowa w §1 ust.2 pkt
4) Zamawiający jest zobowiązany przedstawić na piśmie wyjaśnienia, zachowując zasadę, że usunięcie
stwierdzonej rozbieżności powinno nastąpić z uwzględnieniem pierwszeństwa zapisów i postanowień
dokumentów na wyższym miejscu w kolejności, o której mowa w §1 ust.2 pkt 4).
6) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane w
języku polskim.
7) Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych.
8) Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni i miesięcy
kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami KC.
9) Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania przez obie Strony.
§ 2. Przedmiot umowy
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegające na
termomodernizacji Obiektu. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Umowy również
„przedmiotem umowy”.
Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
1) ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem i wełną mineralną metodą lekką mokrą zgodnie z WT2020
2) ocieplenie stropu zewnętrznego nadwieszonego piętra wełną mineralną metodą lekką mokra zgodnie
z WT2020,
3) ocieplenie stropodachu dachowymi płytami stryropianowym laminowanymi papą zgodnie z WT2020,
4) wymiana stolarki zewnętrznej okiennej zgodnie z WT2020 wyposażone w nawiewniki okienne,
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5) wymiana drzwi zewnętrznych na nowe zgodnie z WT2020.
Przedmiot umowy, zwany dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”, musi być wykonany zgodnie z
Dokumentacją projektową wraz z STWiORB, Dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym Umową,.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową, Dokumentacją
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz STWiORB roboty budowlane, niezbędne do
realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze
robót a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacją projektową, Dokumentacją
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz STWiORB.
Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a które są
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacją projektową, Dokumentacją
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz STWiORB, nie wymaga zawarcia odrębnej
umowy.
Roboty budowlane nie objęte niniejszą Umową, w szczególności nie ujęte Dokumentacją projektową,
Dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz STWiORB, które nie były możliwe
do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego
doszło do zawarcia Umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn
technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu Umowy wymagałoby
poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie Umowy jest uzależnione od wykonania tych
robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach Umowy nie przekracza łącznie 50% wartości Umowy
będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie odrębnej umowy, poprzedzonej
sporządzeniem Protokołu konieczności wykonania tych robót.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych
w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, na zasadach określonych w Umowie..
Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa w ust.1, 2 ,4, 5 ma
prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym poleceń a Wykonawca jest
zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez:
1) zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych w dokumentacji
projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu budowlanego,
2) zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych, określonej Harmonogramem rzeczowym.

10. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robót, o którym mowa w ust.9 nie będzie możliwe
poprzez obmiar wykonanych robót budowlanych, w szczególności:
1) gdy roboty ujęte w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostały wyszczególnione w
przedmiarze robót lub
2) gdy roboty nie ujęte w projekcie wykonawczym nie zostały również ujęte w przedmiarze robót, a ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu
usunięcie rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,
3) lub w przypadku konieczności zaniechania robót budowlanych objętych Kosztorysem ofertowym,
- wykonanie przez Wykonawcę zmienionego zakresu robót nastąpi na podstawie Protokołu
konieczności.
11. Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiającego, i
podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcę.
12. Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest protokół z negocjacji
dotyczących wyceny robót z Wykonawcą zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
13. Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o których mowa w ust.9, protokołu konieczności, o którym mowa w ust. 10 i 11 lub
protokołu negocjacji, o którym mowa w ust.12, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji
odpowiednio: poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowień Protokołu konieczności.
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§ 3. Terminy
Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają do dnia 31.08.2019 r. Jest to termin
zakończenia wszelkich robót. Do upływu wskazanego terminu Wykonawca ma obowiązek wykonać
wszystkie roboty i zgłosić je do odbioru końcowego wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego
dokonania.
Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania przez
Zamawiającego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejęciu terenu budowy
przez kierownika budowy.
Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy w całości dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz dziennik
budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
W terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru końcowego,
Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do
zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają
przepisy Prawa budowlanego (w szczególności dokumentacji geodezyjnej powykonawczej).
Wykonawca ma obowiązek pisemnie zgłosić gotowość do odbioru robót co najmniej na 14 dni przed
planowanym terminem zakończenia robót określonym w ust. 1 dokonując odpowiedniego wpisu do
Dziennika budowy.
Za datę wykonania przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania końcowego protokołu odbioru robót.
§ 4. Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych w Umowie.
Odpowiedzialność za prawidłowość Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiający.
Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane
wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest
następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę albo zmiany te zostaną
wykonane na wniosek Wykonawcy, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz związanych z tym
prac obciążać bedą Wykonawcę.
Zamawiający jest zobowiązany do:
1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbędnym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,
5) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych,
6) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
7) udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw w przypadku, gdy okażą się one niezbędne do
wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy,
Przekazanie terenu budowy:
1) Zamawiający jest zobowiązany przekazać Wykonawcy Teren budowy w całości lub w częściach
niezbędnych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego części.
2) Każdorazowo przekazanie całości lub części Terenu budowy zostanie potwierdzone protokołem
przekazania Terenu budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.
3) Strony ustalają następujący sposób wykorzystania Terenu budowy:
a) Wykonawca na swój koszt przygotuje składowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla
pracowników, po ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.
b) Wykonawca na swój koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.
c) Wykonawca na swój koszt zgłosi zamiar przystąpienia do wykonywania robót do właściciela drogi i
podpisze oraz opłaci koszty umowy o zajęcie pasa drogowego na czas budowy,
d) Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren budowy i przekaże go Zamawiającemu w
terminie odbioru robót.
e) Wykonawca w pełni ponosi odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia mające miejsce na terenie
budowy.
f) Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za znajdującą się w obrębie terenu budowy
infrastrukturę techniczną.
Nadzór inwestorski i/lub autorski:
1) Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski i autorski.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypełnia obowiązki określone w Umowie i w Prbud.
Inspektorem
Nadzoru
Inwestorskiego
ustanowionym
przez
Zamawiającego
jest:
……………………………………………………….
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni robocze
przed dokonaniem zmiany.
Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.
Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich
wydawania zgodnie z Umową i umocowaniem dokonanym przez Zamawiającego: mają formę
pisemną, w pierwszej kolejności, jako wpis do Dziennika Budowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na
podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowym, do
odbiorów robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB oraz jest odpowiedzialny
za kontrolę obmiarów robót i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.
Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu budowlanego ilości
robót lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 3 dni od wystąpienia z takim wnioskiem
przez Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego zmian we wskazanym
terminie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego i z
odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych z
bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż.

§ 5. Odbiory
Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów:
1) robót ulegających zakryciu,
2) robót zanikających,
3) częściowych,
4) końcowego całości robót,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, częściowych i odbioru końcowego może dokonywać w
imieniu Zamawiającego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.
Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do Dziennika
budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i
ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia gotowości do
odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz
wpisem do Dziennika budowy.
W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających
lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt
przywrócić stan poprzedni.
Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie
z §10 ust. 2.
Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego
przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robót wykonanych
częściowo, w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych
składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do
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Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgłoszeniu
przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.
W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności: Dziennik
budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów
częściowych, świadectwa kontroli, jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację
powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.
Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów
branżowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale, których
wykonał przedmiot Umowy.
Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru pisemnie do
Zamawiającego, wyznaczy datę przystąpienia do Odbioru końcowego.
Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego
przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych
Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy
termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, a po jego upływie
powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.
Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest
podstawą do dokonania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w
treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w
sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli
Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.
Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są: na 30 dni roboczych przed upływem okresu rękojmi i gwarancji
jakości.
Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a
Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.
Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie
rękojmi lub gwarancji jakości.
Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym
przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące
usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym po usunięciu
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.
Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego,
który z podanych okresów jest dłuższy).
Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub
gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), w celu potwierdzenia
usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z
Umowy.
Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji Protokół odbioru
ostatecznego.
Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, co skutkuje
niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy,
Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny. Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do
upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady.
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1.

2.

§ 6. Wykonawca
Oświadczenia Wykonawcy:
1) Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z Dokumentacją projektową oraz uwarunkowaniami
wynikającymi z decyzji dotyczących inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzeżeń oraz potwierdza, że nie
widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Oświadczenie powyższe
nie przenosi na Wykonawcę odpowiedzialności za wady ukryte Dokumentacji projektowej i STWiORB.
2) Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyższej
staranności zapoznał się z dokumentacją projektową i przedmiarami robót oraz dokonał wizji lokalnej
terenu budowy, a także poznał istniejący stan faktyczny – obiekt będzie funkcjonował w czasie
wykonywania robót zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a w związku z tym Wykonawca zobowiązany
jest przez cały okres realizacji inwestycji aktualizować i uzgadniać z Zamawiającym na bieżąco
harmonogram realizacji inwestycji. Wykonawca nie zgłasza zastrzeżeń i zobowiązuje się wykonać
przedmiot Umowy w zakresie rzeczowym zgodnym z dokumentacją i za cenę umowną.
3) Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz będzie dysponował
personelem władającym językiem polskim i posiadającym wymagane uprawnienia w zakresie
niezbędnym do wykonania Umowy zgodnie z należytą starannością.
4) Wykonawca oświadcza, że:
a) potencjał techniczny,
b) osoby,
c) zasoby ekonomiczne i finansowe,
d) zasoby podmiotów trzecich oraz
e) Podwykonawcy,
- zwane dalej „zasobami”, zaoferowane w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, zostaną wykorzystane do wykonania Umowy.
5) W obiektywnie uzasadnionych okolicznościach, które uniemożliwiają wykorzystanie do wykonania
Umowy zasobu, o którym mowa w pkt 4), Wykonawca zaoferuje Zamawiającemu w celu wykonania
Umowy inny zasób, spełniający warunki i wymagania opisane dla celów postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta niniejsza Umowa
6) Powyższe oświadczenia zostały przez Wykonawcę złożone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjęte
przez Zamawiającego
Obowiązki Wykonawcy:
1) Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, ofertą i
Dokumentacją projektową, STWiORB, Dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w
szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi
odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy.
3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w
związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że
odpowiedzialnym za powstałe szkody jest osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi
odpowiedzialność.
4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość
zastosowanych do robót Materiałów.
5) Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w
postanowieniach Umowy, w tym w szczególności:
a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
b) powołania i wskazania Kierownika budowy lub kierowników robót, posiadających niezbędne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud.
c) przekazywania Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących
wykonywania robót oraz umożliwienia Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
d) wykonania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi
przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy
wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,
e) stosowania Materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli
spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,
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f)

6)

7)

8)
9)

10)
11)

12)

13)

14)

umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego
lub Wykonawcę
g) ochrony znajdującego się na Terenie budowy mienia Zamawiającego przed działaniem osób
trzecich,
h) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach
robót,
i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub
ujawnionych w czasie odbiorów, i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru, oraz w
czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji,
j) utrzymywania porządku na Terenie budowy,
k) stosowania się do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.
l) zaangażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i
doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie
m) dostarczania Materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania Umowy,
n) zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom, jeżeli wykonawca korzysta z
Podwykonawców,
o) opracowania niezbędnych instrukcji;
p) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami badań,
pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i innych dokumentów
stwierdzających jakość wbudowanych Materiałów,
q) ubezpieczenia budowy,
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać:
a) Dziennik budowy,
b) książkę obmiarów,
c) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
d) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.
Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
a) projektu organizacji robót,
b) Harmonogramu rzeczowego robót i jego aktualizacji,
c) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
d) informacji o wytwarzanych odpadach,
e) dokumentacji powykonawczej.
Dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów leżących po stronie Wykonawcy,
Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony
środowiska naturalnego, utylizacji odpadów (Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie
realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.),
Zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania jakości Materiałów, jakości
robót wykonywanych z tych Materiałów,
Powiadomienia zainteresowanych podmiotów oraz w razie zaistnienia takiej konieczności
mieszkańców nieruchomości sąsiednich, zakładów usługowych i gestorów sieci o prowadzonych
robotach i utrudnieniach z tym związanych nie później niż na 3 dni przed przystąpieniem do robót,
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowości do
odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakończeniu
oraz umożliwić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub
ulegającej zakryciu.
W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił
funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych Wad.
Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy.
Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę obciążają
koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, którego dotyczy
przedmiot Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych a spowodowanej:
a) Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego dotyczy
przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu
Umowy;
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15)

16)
17)
18)
19)

1.

2.

b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem
Zamawiającego lub;
c) czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg oraz infrastruktury
zniszczonej podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on
odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy.
Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem
robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych Odbiorom częściowym.
Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie
obowiązywania niniejszej Umowy.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbędne atesty, świadectwa, certyfikaty i inne
dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych Materiałów, zostanie przekazana Zamawiającemu w
wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od
dnia zgłoszenia o zakończeniu robót przez Wykonawcę do Odbioru końcowego.

§ 7. Postanowienia szczegółowe
Terminowość robót
1) Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego
Harmonogramem rzeczowym przedłożonym Zamawiającemu przez Wykonawcę w formacie *.xls lub
innym równoważnym, do dnia zawarcia Umowy,.
2) Wykonawca powinien uwzględnić przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowego typowo
niekorzystne warunki pogodowe, które mogą ograniczyć postęp robót w okresie jesiennym, oraz inne
okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy.
3) Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowego na Terenie
budowy;
4) Harmonogram rzeczowy będzie uwzględniał w szczególności:
a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot
Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na
przedmiot Umowy, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na Teren budowy,
itp;
b) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych;
c) informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy oraz poszczególnych typów sprzętu
Wykonawcy, niezbędnych do realizacji robót budowlanych.
Potencjał Wykonawcy
1) Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.
2) Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych
będących przedmiotem Umowy.
3) Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego w
zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował
przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były
deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez …………… (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do
zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które
stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiającego.
4) Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi
wykonanie przedmiotu Umowy.
5) Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot trzeci), na zasoby którego w zakresie zasobów
finansowych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy
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3.

4.

5.

6.

przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy
środków zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i
…………….. (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.
6) Dokument potwierdzający zobowiązanie ………. (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialności
wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobów finansowych,
niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, określający szczegółowo wysokość zobowiązania oraz
zasady wypłaty świadczenia stanowić będzie załącznik do Umowy.
Wstrzymanie robót
1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie
robót w przypadku:
a) wykonania robót niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób naruszający warunki
bezpieczeństwa stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie
budowy i nie dokonania ich poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia
wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę,
b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym
zastrzeżeniem, że przy wstrzymaniu robót w związku z wystąpieniem ww. okoliczności, Strony
uzgodnią nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie rzeczowym, uwzględniające okres
wstrzymania.
2) Niezależnie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiający może polecić Wykonawcy wstrzymanie
robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna za konieczny.
3) W przypadku, o którym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia Terminu
zakończenia robót co najmniej o okres równy okresowi co najmniej wstrzymania robót (przestoju) i
do zwrotu dodatkowych kosztów powstałych wskutek wstrzymania robót.
Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robót
1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robót budowlanych
niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę Wad w
robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest
uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w
określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 3 dni robocze. Koszt usunięcia
nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca.
2) Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub
ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na
koszt Wykonawcy.
3) Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
4) Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiający może
zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i
potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
Skutki siły wyższej
1) Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu Siły wyższej lub
z powodu następstw Siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.
2) W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty
i zabezpieczy Teren budowy.
3) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robót, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach
1) Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, których wystąpienia,
pomimo swego doświadczenia, nie mógł przewidzieć na etapie ofertowania, ma obowiązek
niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
2) Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o przewidywanych przyszłych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ
w szczególności na wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakończenia robót.
3) Nie później niż w terminie 7 dni od powiadomienia, o którym mowa w pkt 1) i informacji, o której
mowa w pkt 2), Wykonawca przedkłada Zamawiającemu ocenę wpływu tych okoliczności na Termin
wykonania robót.
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4)
7.

8.

9.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub
zmniejszenia wpływu szczególnego zdarzenia lub okoliczności na wykonanie Umowy.
Personel i sprzęt Wykonawcy
1) Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika budowy, który jest
uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 ustawy PrBud
2) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy fizycznie przebywał i wykonywał
swoje obowiązki na Terenie budowy.
3) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót podczas
obecności na terenie budowy nosiły oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.
4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgłosić uwagi, zastrzeżenia albo wystąpić do
Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, która:
a) wykazuje rażący brak staranności,
b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,
c) nie stosuje się do istotnych postanowień Umowy
d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska.
5) W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt 4, Wykonawca wyznaczy odpowiednią
osobę na zastępstwo,
Kontrola jakości
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących
przedmiot Umowy i Materiałów.
2) Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co
do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w
PrBud oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.
3) Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z
obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały użyte do
wykonania Umowy.
4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:
a) usunięcia Materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w pkt 2)
niniejszego ustępu z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub
b) ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają
wymagań STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy
5) Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 7 dni roboczych, ma
prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
Utrzymanie Terenu budowy.
1) Niezwłocznie po przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania
Terenu budowy.
2) Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu
bezpieczeństwa w/w osób,
b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,
c) wykonanie czynności niezbędnych do umożliwienia podłączenia i dostaw mediów oraz
zainstalowanie urządzeń służących do pomiaru zużycia mediów,
d) ponoszenie kosztów związanych z zużyciem mediów do celów związanych z wykonaniem, próbami
i odbiorami robót,
e) ogrodzenie Terenu budowy w niezbędnym zakresie,
f) oświetlenie Terenu budowy w niezbędnym zakresie,
g) zapewnienie odprowadzenia ścieków z Terenu budowy,
h) utrzymanie porządku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na które oddziałuje
wykonywanie robót.
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3)

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez
niego upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu budowy i do
każdego miejsca, gdzie będą wykonywane roboty dotyczące Umowy.
4) Roboty będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane, w taki sposób, aby nie zakłócać bez
potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejściach oraz
terenach należących do Zamawiającego lub osób trzecich.
5) W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w stanie
wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, Sprzęt, Materiały
i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu
budowy.
6) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane
przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem
budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.
7) Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren budowy i
przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpóźniej do dnia Odbioru
końcowego robót.
8) W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w pkt 7, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu
budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 3 dni roboczych skierowanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej
doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę
(wykonanie zastępcze).
10. Czas pracy:
1) Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robót
w godzinach 20.00 – 7.00. Prace polegające na montażu okien powinny być wykonywane w godzinach
8.00 – 15.00
2) W wyjątkowych przypadkach, np. dla ratowania życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo
bezpieczeństwa robót, dopuszczalne jest wykonywanie niezbędnych czynności w godzinach 20.00 –
7.00, o czym Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
3) Zakaz wykonywania prac w godzinach 20.00 – 7.00 nie dotyczy czynności, które ze względów
technicznych lub zwyczajowo wykonywane są w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciągłym.
11. Procedury bezpieczeństwa:
1) Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz
zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy.
2) Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich
zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.
3) Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2013r., Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni przed datą rozpoczęcia robót
12. Odpowiedzialność Wykonawcy.
1) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy
na zasadach określonych przepisami KC.
2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na Terenie budowy lub
w związku z wykonywaniem robót, chyba że wyłącznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba
trzecia, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
3) Wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób trzecich
za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót, o ile ponosi za nie
odpowiedzialność według przepisów KC, w szczególności w wyniku naruszenia przez Wykonawcę
Umowy lub obowiązujących przepisów, chyba że wyłącznie odpowiedzialnym za powstałe zdarzenia
jest Zamawiający.
4) Wykonawca jest zobowiązany przejąć odpowiedzialność materialną za skutki finansowe z tytułu
jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji lub budynków sąsiadujących z Terenem
budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.
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13. Ubezpieczenie wykonawcy:
1) Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć nie później niż w dniu, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu
budowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z
realizacją Umowy, w tym za remont obiektu, w zakresie:
a) na czas wykonywania robót budowlanych - od ryzyk budowlanych obiektu (CAR, EAR lub CWAR) z
sumą ubezpieczenia nie niższą niż Cena ofertowa brutto;
b) na czas obowiązywania Umowy - od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a
także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem
robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie
niższą niż 1.500.000,00 zł,
c) na czas obowiązywania Umowy - ubezpieczenia kadry, robotników i innych pracowników
Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy(Dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych
osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy Roboty budowlane
2) Umowy ubezpieczenia, o których mowa w pkt 1) muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w
złotych polskich, bez ograniczeń.
3) Koszt umowy, lub umów o których mowa w pkt 1), w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa
w całości Wykonawca.
4) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w
tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia
przekazania Terenu budowy.
5) Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia na niekorzyść
Zamawiającego bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
14. Naprawa uszkodzeń.
1) Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie roboty
i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru końcowego robót, z wyłączeniem
wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania.
2) Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w pkt 1), Wykonawca
jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów z
wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa.
3) Jeżeli uszkodzenia w materiałach lub robotach, o których mowa w pkt 2) powstały wskutek
okoliczności stanowiących zgodnie z Umową ryzyko Zamawiającego, Wykonawca jest uprawniony do
zwrotu poniesionych kosztów naprawy oraz wydłużenia Terminu wykonywania robót co najmniej o
okres powstałego w ich wyniku opóźnienia.
4) Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy; za
uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za
Wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca.
15. Ochrona środowiska:
1) Wykonawca w czasie wykonywania Robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie budowy.
2) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości
stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych
oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót,
w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed
zanieczyszczeniem.
3) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być
dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony
środowiska lub przyrody.
4) Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 z późn. zm.).
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5)

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących
gospodarkę odpadami.
7) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być
dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony
środowiska lub przyrody.
16. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów
1) Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy.
2) Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały
czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za Wady.
3) Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę
podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu
Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach
Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum.
4) Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń
woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie
wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu.
Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.
5) W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za Wady
Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z Umowy od
wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

§ 8. Podwykonawcy
Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy: ……
……………….……. …………………Wykonawca przedmiot zamówienia w zakresie ………………………… będzie
realizować przy udziale Podwykonawcy: …………………….
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.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawców,
dalszych Podwykonawców , ich przedstawicieli lub pracowników w takim samym stopniu, jakby to były
działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własne.
Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca może:
1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części
do powierzenia Podwykonawcom;
2) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie;
3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie;
4) zrezygnować z Podwykonawstwa
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art.22a ust.1 , w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowanych inny
Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
1) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie
zaleconej 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,
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3)

wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy
przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów
częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,
4) 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 projektowej, STWiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy
5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiającego,
6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego
żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo,
7) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli:
a) zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są
roboty budowlane lub
b) przedłożone Zamawiającemu Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub
usługi,
Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treścią Umowy o podwykonawstwie.
7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 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;
2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.
8. 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.
9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu,
za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, 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.
10. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za
zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu
projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień
przedłożenia projektu Zamawiającemu .
11. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust.10 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących
przypadkach:
1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych
w ust. 6,
2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust.9,
3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której wykonanie zostało
zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której
Umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez ………. (podmiot trzeci), na zasoby którego
Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu,
4) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację
przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;
5) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez
Zamawiającego,
6) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową
dla tych robót,
7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty,
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie
Umowy,
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w
terminie określonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.
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.
Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni od
jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 11.
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.
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 Wykonawcy, o którym mowa w §9 ust.1
Umowy, oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający
temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
usług o wartości większej niż 50.000 zł.
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.
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 Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
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. 9-15.
Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 20, stosuje się
zasady określone w ust. 9-15.
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 tą umową.
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
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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 Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.
24. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a
także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego
tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - tłumaczenie przysięgłe
umowy na język polski.
25. Zawierający umowę z podwykonawcą wykonawca oraz zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność
za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonane przez Podwykonawcę.
§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie ze złożoną ofertą, w
wysokości ………………………………….. zł brutto, (słownie złotych: ……………………………………………………………. złotych),
w tym podatek VAT.
2. Opracowany przez Wykonawcę kosztorys będzie miał zastosowanie dla potrzeb wyceny realizacji robót,
ewentualnego ograniczenia zakresu rzeczowego, wyceny ewentualnych robót zamiennych.
3. Kwota określona w ust.1 stanowi wynagrodzenie za całość robót oraz obowiązków wynikających z
przedmiotu umowy, która to została ustalona w oparciu o złożoną przez Wykonawcę ofertę stanowiącą
załącznik nr 1 do umowy.
4. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wykonanie przedmiotu umowy według dokumentacji projektowej,
wchodzącej w skład przedmiotowej umowy. W przypadku ewentualnej konieczności zmiany technologii
wykonania robót (roboty zamienne) wyłącza się spod ryczałtu zamienny zakres robót, a rozliczenie robót
zamiennych nastąpi na zasadach określonych w SIWZ.
Za niewykonane roboty wynagrodzenie nie przysługuje i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne
roszczenie wobec Zamawiającego.
6. Rozliczenie całości robót nastąpi jednorazowo, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
7. Faktura może zostać wystawiona przez Wykonawcę dopiero po wykonaniu odbioru końcowego na podstawie
prawidłowo podpisanego przez Strony protokołu końcowego.
8. W razie wystąpienia wad lub usterek, ujawnionych w trakcie odbioru końcowego, faktura zostanie
uregulowana przez Zamawiającego po usunięciu stwierdzonych usterek.
9. Faktura Wykonawcy będzie uregulowana w formie przelewu na konto bankowe, wskazane przez Wykonawcę
w terminie do 30 dni, licząc od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
9.1 Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury VAT.
10. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przelać wierzytelności na rzecz osób trzecich ani
dokonać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.
11. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku
Zamawiającego kwotą wynagrodzenia
12. Za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności za prace będące przedmiotem Umowy Zamawiający zapłaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.
13. Należność podlegająca zapłacie wskazana na fakturze zostanie pomniejszona o koszty zużycia mediów,
ustalone ryczałtowo przez strony po zakończeniu prac protokołem uzgodnień.

1.

§ 10.
Płatności a podwykonawstwo
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z fakturą oświadczenia Podwykonawców i dalszych
Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,. Oświadczenia, podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.
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2.

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.
3. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi
Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.
4. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4, podważających zasadność
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże
niezasadność takiej zapłaty lub
2) 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,
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
5. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust.3, 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. 4 uwag
wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne
wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia
terminowi zapłaty.
6. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do
depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
7. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 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.
8. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.
9. 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.
10. 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. W przypadku różnic w cenach
jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi Umową o
podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi Umową Zamawiający uzna i wypłaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub
rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych Umową.

1.
2.

3.

§ 11.
Gwarancja i rękojmia
Wykonawca gwarantuje, iż wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z
Umową, będzie wolny od wszelkich wad oraz będzie osiągał zakładane w Preambule rezultaty.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Przedmiot Umowy (każdy z jego elementów) na
okres ....... miesięcy (min. 60 miesięcy - wartość zostanie wpisana po złożeniu ofert) licząc od daty Protokołu
Odbioru końcowego robót całego przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym
(podstawowy Okres Gwarancji) z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu
gwarancji niż określony wyżej – według gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu –
w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji,
Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy.
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4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

Wykonawca (Gwarant) oświadcza, że przedmiot umowy objęty gwarancją został wykonany zgodnie z
dokumentacją projektową, Umową, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi
obowiązującymi w przedmiocie Umowy .
Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, że wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane
materiały nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i
zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające
wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót i zamontowanych materiałów oraz urządzeń.
W każdym przypadku, w którym jest wykonane jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne okres ten ulega
wydłużeniu w sposób wskazany w art. 581 Kc.
W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad fizycznych
ujawnionych lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich części składowych).
Wykonanie zobowiązania z gwarancji nastąpi poprzez usunięcie wady w sposób eliminujący możliwość
ponownego wystąpienia tych samych wad.
Koszt dostarczenia rzeczy objętej gwarancją do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spełnieniu świadczenia
gwarancyjnego Zamawiającemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku konieczności usunięcia wad
w miejscu, w którym znajduje się wadliwa rzecz (np. urządzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu
serwisu pokrywa Wykonawca (Gwarant).
Wykonawcę (Gwaranta) obciąża ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie
znajduje się ona we władaniu uprawnionego z gwarancji.
Ustala się poniższe terminy usuwania wad:
1) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu objętego
gwarancją - Wykonawca (Gwarant) przystąpi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od
Zamawiającego informacji o ujawnieniu wady (zgłoszenia reklamacyjnego) tj. w terminie nie dłuższym
niż 2 dni robocze - o ile nie nastąpią inne, pisemne ustalenia w tym zakresie,
2) w pozostałych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie
dłuższych niż 14 dni roboczych,
3) usunięcie wady powinno zostać pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego.
Wykonawca (Gwarant) może wykonywać świadczenie gwarancyjne siłami własnymi, bądź przez osobę
trzecią.
Jeżeli Wykonawca (Gwarant) nie przystąpi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie,
Zamawiający będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie lub zatrudnioną stroną trzecią na
ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zapłacone
przez Wykonawcę w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania noty obciążeniowej.
Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady na koszt Wykonawcy, także w przypadku, gdy istnienie
wady spowoduje zagrożenie życia lub mienia.
Jeżeli wada fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji lub rękojmi spowodowała uszkodzenie
elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do
nieodpłatnego usunięcia wady w obu elementach.
Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady:
1) powstałe na skutek normalnego zużycia się obiektu budowlanego lub jego części,
2) powstałe na skutek szkód wynikłych z winy Zamawiającego lub Użytkownika, a szczególnie z tytułu
użytkowania i konserwacji obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i użytkowania,
3) dla części pochodzących z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiającego do ponownego użycia,
4) powstałe na skutek zadziałania siły wyższej takiej jak stan wojny, stan klęski żywiołowej itp.
Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w okresie trwania rękojmi.
Okres rękojmi na roboty lub materiały naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia
naprawy.
W okresie rękojmi Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych w
tym okresie lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementów).
Warunki zgłaszania oraz usuwania wad w okresie rękojmi są zgodne z warunkami określonymi w ust.9 – 15
i 17.
Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający
zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.
Wykonawca (Gwarant) może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu
umowy, powstałe na skutek decyzji Zamawiającego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jeśli na piśmie
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uprzedził Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie lub wadach w dokumentacji, a Zamawiający na
piśmie utrzymał swoją decyzję.
W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia,
Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokołu odbioru
końcowego zrealizowanego przez Wykonawcę obiektu budowlanego przez okres obowiązywania gwarancji
i rękojmi.
Gwarancją oraz rękojmią objęte są wszystkie roboty i materiały wykonane na podstawie umowy, bez
względu czy zostały wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę, czy osoby trzecie, którymi posłużył się on
przy wykonywaniu umowy.
Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli wada
ta spowodowała inne wady lub uszkodzenia, których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawcę (Gwaranta) o zaistniałej wadzie.
Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac
nad usuwaniem wad
Gwarancja obejmuje w szczególności:
1) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji,
2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie wykonania Umowy jak
i powstałych w okresie gwarancji,
3) koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty Materiałów eksploatacyjnych niezbędnych
do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi
Wykonawca.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie Odbioru końcowego, jako
załącznik do protokołu.
Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę
„Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają
przeglądów serwisowych.
Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji
użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.
Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w Instrukcjach użytkowania i eksploatacji obiektu mogą wynikać
tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić
na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów podlegających
gwarancji.
Jeżeli wykonawca nie sporządzi Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu nie będzie się mógł uwolnić
ze zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających
gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.
W przypadku niesporządzenia Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu przez Wykonawcę, sporządzi
ją Zamawiający. Kosztami jej sporządzenia zostanie obciążony Wykonawca lub zostaną one potrącone
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.
Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. .
W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres
pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datą ich usunięcia.
Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek Zamawiającego
i zostanie przesłany do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.
Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14
dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu
w celu usunięcia wady lub usterki.
W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego
w terminie 10 dni kalendarzowych o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie osób reprezentujących firmę,
3) zmianie numeru konta, na które należy zwrócić zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
4) zgłoszeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu postępowania naprawczego,
5) ogłoszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu działalności.
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§ 12.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowiązany przed zawarciem Umowy wnieść na rzecz Zamawiającego Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę równą 10 %
Ceny ofertowej brutto tj. ............................................. zł
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w
szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.
4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Kwota w wysokości … (słownie: …) PLN stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i podpisania protokołu odbioru
końcowego..
6. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 30%
wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … (słownie: …) PLN, zostanie zwrócona nie
później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.
7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana
formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją
ważność na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi wraz z terminem zwrotnym
zabezpieczenia. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub części, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 5 i 6.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
Wykonawcy.
10. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę
pisemnego wezwania do zapłaty.
11. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pieniądzu wnosi
się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, w takiej
sytuacji Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenie na kolejne okresy.
12. W przypadku nie przedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznościach o których
mowa w ust. 11, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia
wniesione w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa wyżej musi nastąpić
nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
13. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej części Zabezpieczenia
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostało w formie: ……………………………….. ·w dniu
…………………………………………………………
§ 13.
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru
rachunku bankowego,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
1.
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§ 14.
Roboty zamienne
Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności
wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacją projektową, w sytuacji gdy
wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowiązującymi na dzień Odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.
2. Za roboty zamienne uważać się będzie roboty wykonywane z uwzględnieniem zmian rozwiązań
materiałowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w Dokumentacji
projektowej, których potrzeba wykonania wynikła z okoliczności, których nie można było przewidzieć w
dniu zawarcia umowy.
3. Za roboty zamienne uważać się będzie także roboty wykonywane z uwzględnieniem zmian rozwiązań
materiałowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w Dokumentacji
Projektowej - o ile są korzystne dla Zamawiającego, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności:
1) podwyższeniem walorów techniczno-eksploatacyjnych,
2) pojawieniem się na rynku Materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub obniżenie kosztów eksploatacji (np.
materiałów eksploatacyjnych, serwisu itd.) wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające
uzyskanie lepszej jakości robót lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy
3) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy ,
4. Podstawę wykonania robót zamiennych stanowić będzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
Dziennika budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego „Protokołu konieczności
(wykonania robót zamiennych)”, który powinien zawierać: zakres robót zmiennych, uzasadnienie
konieczności ich wykonania oraz kosztorys różnicowy, określający różnicę pomiędzy wartością robót
podlegających zamianie, a wartością robót określonych do wykonania jako zamienne. Zamawiający wyraża
zgodę na wykonanie robót zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.
5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane mogą być jedynie
prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.
6. Do wyceny wartości robót zamiennych należy stosować stawki określone w kosztorysie ofertowym.
7. W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawcę oprócz informacji określonych w ust.3 Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć sporządzony projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z
rysunkami.
8. Wykonanie robót zamiennych Strony zobowiązane są potwierdzić w formie pisemnego aneksu.
9. Wprowadzenie robót zamiennych nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w §9
ust.1 niniejszej Umowy.
10. W przypadku wprowadzenia robót (Materiałów) zamiennych powodujących zmniejszenie wartości robót
danego elementu robót, a odpowiadających elementom zawartym w szczegółowym kosztorysie
ofertowym, wynagrodzenie, o którym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o wartość różnicy
między kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg następujących
wskaźników cenotwórczych: przyjęte do kosztorysowania, w szczegółowym kosztorysie ofertowym
stanowiącym Zał. nr 1 do niniejszej umowy tj.:
1) stawka lub stawki za roboczogodzinę /netto/,
2) wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w % liczony od /R+S/,
3) wskaźnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,
4) wskaźnik narzutu kosztów zakupu Materiałów w % liczony od wartości Materiałów /M/
11. W przypadku robót zamiennych powodujących zmniejszenie wartości robót danego elementu robót, a
nieodpowiadających opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie, o którym
mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o wartość różnicy między kosztem elementu pierwotnego, a
kosztem wykonania elementu zamiennego wg następujących zasad Wykonawca powinien przedłożyć do
akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników
produkcji nie wyższych od średnich cen Materiałów, Sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie
(SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych
1.
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w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana jako średnie) za okres ich
wbudowania oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w
przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych
katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. Jeżeli cena jednostkowa
przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z
postanowieniami niniejszego ustępu Zamawiający wprowadzi korektę.
§ 15.
Odstąpienie od umowy
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego
wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:
1) wykonuje roboty niezgodnie z Umową, powodując ich wadliwość, i nie dokona ich naprawy, pomimo
pisemnego powiadomienia Zamawiającego określającego ich rodzaj i wyznaczającego odpowiedni
termin do ich usunięcia;
2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 10 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 dni od dodatkowego
wezwania,
3) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo
pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu zakończenia
robót,
4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowień,
5) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części lub wynikającej z niej wierzytelności bez
zgody Zamawiającego,
6) podzleca jakąkolwiek część przedmiotu Umowy, co do której Zamawiający nałożył obowiązek
wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami, z zastrzeżeniem podzlecania ….. (podmiot trzeci),
7) jeżeli suma kar umownych za zwłokę, należnych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej
brutto;
8) zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od
Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania
wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.
4. Odstąpienie od Umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem złożonym w
siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez
Wykonawcę.
5. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy o
powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy:
1) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 10
dni;
2) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu Protokołu odbioru przekracza 30 dni;
3) na skutek polecenia Zamawiającego (bez szczególnego powodu) przerwa lub opóźnienie w
wykonywaniu robót trwa dłużej niż 60 dni
6.
Odstąpienie od Umowy określone w ust. 5 następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub
pismem złożonym w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu przez Zamawiającego.
1.

1.

§ 16.
Obowiązki stron w związku z odstąpieniem od Umowy
W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek:
1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, i
zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren budowy
i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego,
urządzenia, Materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną
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przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
2. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do
odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku nie zgłoszenia w tym terminie
gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.
3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od
Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza budowy
przez niego dostarczone lub wniesione Materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub
ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania
odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu
budowy.
5. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z dokumentów Wykonawcy i innej dokumentacji
projektowej sporządzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w związku z wykonywaniem Umowy.
6. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót na swoje ryzyko i koszt.
7. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń
Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.
8. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi
szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień
odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury, Wykonawca zobowiązany
jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.
9. Wykonawca sporządzi wykaz tych Materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane
przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia.
10. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja
robót i wykaz tych Materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez
Wykonawcę odpowiedniej faktury.
11. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszone o
roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na
podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione
Materiały i urządzenia nie nadające się do wbudowania w inny obiekt.
12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która ponosi odpowiedzialność za przyczynę
odstąpienia od Umowy
§ 17.
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) za zwłokę w stosunku do Terminu zakończenia robót w wysokości 0,2 % Ceny ofertowej brutto, o
której mowa w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy Terminem
zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jakości – w wysokości 0,1 % Ceny ofertowej brutto, o której mowa w § 9 ust. 1 Umowy, za
wykonany przedmiot odbioru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na
usunięcie wad,
3) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% Ceny
ofertowej brutto, o której mowa w § 9 ust. 1 Umowy. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo
do kar umownych należnych do dnia odstąpienia oraz do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji
odnośnie do prac dotychczas wykonanych,
4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zł
za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub
dalszych Podwykonawców,
5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom,
w wysokości 500,00 złotych za rozpoczęty dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia
zapłaty,
6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1000,00 złotych za każdy nieprzedłożony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
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7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokości 1000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,
8) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 1% Ceny ofertowej brutto, o której
mowa w § 9 ust. Umowy.
9) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 7 dni w wysokości 1%
Ceny ofertowej brutto, o której mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w
wykonywaniu robót,
10) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek zgodnie z §7
ust. 13 Umowy a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy
ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w
wysokości 500 zł, za każde naruszenie,
11) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z §7 ust. 15 pkt 4) Umowy a
także zobowiązania do przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z §7 ust. 15 pkt 5) Umowy Zamawiający jest
uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 500,00 zł polskich, za każde naruszenie .
12) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba
niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 1 % Ceny ofertowej brutto, o której mowa w
§9 ust. 1 Umowy.
13) w przypadku rażącego naruszenia podstawowych obowiązków Wykonawcy, wynikających z Umowy, w
szczególności naruszenia obowiązku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad
ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony zdrowia,
Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 500,00 złotych polskich, za
każde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.
14) w przypadku użycia materiałów budowlanych mogących emitować substancje szkodliwe dla zdrowia
ludzkiego i środowiska jeżeli Wykonawca zadeklarował w ofercie, iż do realizacji zadania nie będą
użyte materiały budowlane mogące emitować substancje szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i
środowiska, Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 500,00 zł polskich,
za każde naruszenie
Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia
następnego po upływie terminu jej zapłaty.
2. Wykonawca, w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania zawartego w postanowieniu §18 ust. 1
Umowy, zobowiązuje się zapłacić karę umowną, na rzecz Zamawiającego:
1) z tytułu niewypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę,
wynikającego z §18 ust.1 Umowy w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług, zgodnie z zobowiązaniem
wynikającym z §18 ust. 1.
2) za nieprzedłożenie każdego z dokumentów, o których mowa w §18 Umowy, w wysokości 350,00
złotych brutto - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
3. Określone w ust. 1-2 kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie. W przypadku ich naliczenia,
Zamawiający poinformuje Wykonawcę za pośrednictwem faksu lub e-mail podany w §19 ust. 1 pkt 2)
Umowy potwierdzonego na piśmie drogą pocztową, o przyczynach naliczenia i wysokości kary umownej oraz
wystawi Wykonawcy notę obciążeniową
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% Ceny
ofertowej brutto, określonej w § 9 ust.1 Umowy. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy
nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Pzp,
2) za nie przystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez
Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3)
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub
dokumentów koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % Ceny ofertowej
brutto, o której mowa w § 9 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki
5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.
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6.

Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy lub innych
zobowiązań wynikających z umowy.
7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów
8. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych
terminów.
9. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa
cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
10. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy lub zabezpieczenia
należytego wykonania umowy bez potrzeby składania dodatkowych wezwań w tej mierze.
§ 18.
1.

2.

3.

4.

Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu
zamówienia
Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (o których
mowa w §1 niniejszej umowy), polegające na bezpośrednim wykonywaniu przedmiotu zamówienia w
szczególności osoby wykonujące : roboty rozbiórkowe, ocieplenie, roboty malarskie, wymiana stolarki. i
elektroenergetyczne, i inne roboty ogólnobudowlane, o których mowa w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót będą zatrudnione przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 z późn. zm.) lub odpowiadającej jej formie zatrudnienia określonej w
przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania
ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
Wykonawca, najpóźniej w ciągu 7 dni od podpisania umowy, składa wykaz osób zatrudnionych na umowę
o pracę przez Wykonawcę / podwykonawcę wraz z oświadczeniem, iż są zatrudnione na umowę o pracę
przy wykonywaniu czynności przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to (wykaz osób)
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 wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób
wykonujących czynności o których mowa w §1 niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy
ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. 2018.1000, (tj. w szczególności bez imion, nazwisk,
adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
.
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Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (o których mowa w §1 niniejszej
umowy), polegających na bezpośrednim wykonywaniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający przewiduje
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §17
Umowy.
1)
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewywiązania się Wykonawcy
z obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.
§ 19.
Sposób komunikowania się Stron
W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji
lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane (przekazywane)
osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogą
elektroniczną lub faksem na podane przez Strony adresy:
1) Zamawiającego……………………………………..
2) Wykonawcy.........................................................
3) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .............................................
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody
faksem albo drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu w terminie 3 dni roboczych
pisemnie fakt ich otrzymania.
Strony będą uznawały dokonane faksem lub drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie,
informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
otrzymania w formie pisemnej.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego upoważnione i będą
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z
postanowieniami ust.1.
§ 20.
Narady koordynacyjne
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych
zaproszonych osób. Ustala się częstotliwość narad koordynacyjnych: wg potrzeb.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i
zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu
robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach koordynacyjnych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestników narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i protokołuje, a kopie protokołu lub ustaleń
dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę.
Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu 3 dni
roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za zaakceptowane.
W zakresie wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowiązują się działać
niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.
Strony będą współpracowały na Terenie budowy ze sobą, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami robót), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§ 21.
Poufność
1.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji, które uzyskał od Zamawiajacego w
związku z realizacją niniejszej umowy i nie ujawniać tych informacji osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego.
2.
Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać informacje, o których mowa w ust. 1 wyłącznie w celu
należytego wykonania niniejszej umowy.
3.
Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji dotyczących Zamawiającego, obejmuje w szczególności
informacje prawnie chronione, które to Informacje Wykonawca uzyska w trakcie trwania niniejszej umowy lub
w związku z jej realizacją, bez względu na sposób I formę Ich utrwalenia lub przekazania, o ile informacje takie
nie są powszechnie znane, bądź obowiązek Ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń
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sądów lub decyzji odpowiednich organów. Obowiązklem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia
niniejszej umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przeplsaml prawa.
4.
Obowiązek zapewnienia poufności, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji lub dokumentów
powszechnie dostępnych.
5.
Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają zastosowania powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, nakładających obowlązek ujawnienia informacji we wskazanym tymi przepisami zakresie.
§ 22.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad ustalonych w „Wytycznych Bezpieczeństwa
Informacjl dla kontrahentów", które stanowią załącznik do umowy. W przypadku zmian wytycznych,
Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o nowych wytycznych I
przekazania mu aktualnej wersji

1.

2.
3.
4.

§ 23.
Postanowienia końcowe
Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązuję się rozwiązywać
na drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu spory będą rozstrzygane
przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego
Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
jak również zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej
W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowiązującego.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i
dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1 - Kosztorys ofertowy,
Załącznik nr 2 - Harmonogram rzeczowy,
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