Nr postępowania FI.271.10.2017
„Przebudowa sali wiejskiej w Sokołowie”.

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy
UMOWA Nr ………………………..
zawarta w dniu ……………………. pomiędzy:
Gminą Kożuchów z siedzibą w Kożuchowie przy ul. Rynek 1A
NIP 925 19 57 786, REGON 970770327
reprezentowaną przez:
Pawła Jagasek – Burmistrza Kożuchowa
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kożuchów – Joanny Rajewskiej - Jaworowicz
zwaną dalej „Zamawiającym”
a …………………………………….
reprezentowanym przez .................................................zwanym dalej „Wykonawcą”
o następującej treści:

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), została zawarta umowa o następującej treści:

1.
2.

3.

4.

5.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z dokumentacją projektową
i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zadanie pn. „Przebudowa sali wiejskiej w Sokołowie”.
Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa dokumentacja projektowa
stanowiąca załącznik nr 1 do umowy w skład której wchodzi:
1) Projekt budowlany pt. Przebudowa dachu, rozbiórka WC zewnętrznego oraz zmiana sposobu użytkowania
części scenicznej na zaplecze sali, przedsionek i WC w istniejącej sali wiejskiej wraz ze zbiornikiem
szczelnym i doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.
2) Przedmiar robót.
Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót są podane przykładowo. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia
równoważne o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych od przyjętych
w dokumentacji projektowej.
W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposób szczegółowy technologii wykonywania
robót lub wykonania określonego elementu przedmiotu umowy, bądź też nie precyzuje dostatecznie rodzaju
i standardu materiałów, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania w/w
zakresie decyzji Zamawiającego. Zamawiający odpowie na piśmie w terminie do 5 dni od dnia otrzymania
pisemnego zapytania od Wykonawcy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową. W przypadku,
gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to na niezgodną
z wymogami Zamawiającego jakość budowli bądź któregokolwiek jej elementu, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. W przypadku
wykrycia błędów lub braków w dokumentach przetargowych Wykonawca winien natychmiast powiadomić
inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

6. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą
techniczną, zawartą z Zamawiającym umową oraz uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.
7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących
przedmiotu umowy oraz warunków realizacji umowy.
§2
WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1) Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2) Wykonawca będzie zobowiązany do zagospodarowania na własny koszt odpady, powstałe w wyniku realizacji
zadania przy przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności przepisów
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.), przekazania
Zamawiającemu informacji, o wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych odpadach oraz
o sposobie ich zagospodarowania zgodnie z wcześniej cytowaną ustawą.
§3
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) prace dekarskie;
2) roboty termomodernizacyjne;
3) roboty tynkarskie i malarskie;
4) roboty instalacyjne tj. wodno - kanalizacyjne oraz elektryczne.
2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 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.
3. 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
wskazane w punkcie 1 czynności 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, imion i nazwisk 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
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ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów
o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.
4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci
obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §15 ust. 1 pkt. 8) Niezłożenie
przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów
w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy.
§4
MATERIAŁY I URZĄDZENIA
1. Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń własnych Wykonawcy. Wykonawca
dostarczy na teren budowy wszystkie materiały i urządzenia, określone, co do rodzaju, standardu i ilości
w dokumentacji projektowej i umowie oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadać,
co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
a także wymaganiom jakościowym określonym w dokumentacji projektowej.
3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru okazać,
w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty stwierdzające dopuszczenie materiału do obrotu
i powszechnego stosowania m.in. certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności
z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.
§5
TERMIN WYKONANIA
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 25 maja 2018 roku.
§6
WYNAGRODZENIE
1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
w wysokości ……………….. zł netto, powiększone o ….% podatku VAT w kwocie ……………… zł, co stanowi
kwotę …………… zł brutto, słownie: …………………………złotych.
Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać
przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy
musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.
1
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie podlega zmianie w
czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy, z wyłączeniem
przypadków wskazanych w § 17 niniejszej umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca
zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych i czynności
niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy.
3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wykonanie robót lub obiektów objętych niniejszą
umową, kwota wynagrodzenia zawierająca podatek od towarów i usług (VAT) zostanie odpowiednio
zmieniona (zwiększona lub zmniejszona) aneksem do niniejszej umowy.
4. Cenę poszczególnych elementów robót określa kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do umowy.
Załączony kosztorys ofertowy nie określa zakresu rzeczowego zobowiązania Wykonawcy, ale służy jedynie
do obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji
Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy.
5. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani
rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody Zamawiającego. W szczególności
wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy
kredytu, pożyczki). Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią
o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej
taki skutek.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

§7
ROZLICZENIE I TERMINY PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy, zostanie zapłacone w terminie 21 dni
od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.
Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru
końcowego przedmiotu umowy.
Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa o Podwykonawcy, należy przez to rozumieć Podwykonawców
i Dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych, którzy zawarli
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy
lub usługi.
Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich
Podwykonawców wraz z kopią wystawionych przez nich faktur dokumentujących należności dotyczące robót
objętych płatnością. Zestawienie musi określać nazwę Podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr
faktury, nazwę (przedmiot) dostawy, usługi lub robót budowlanych, wartość do zapłaty. W przypadku, gdy
Wykonawca nie posiada wyżej wymienionych należności zamiast zestawienia składa pisemne oświadczenia
o braku należności.
Warunkiem zapłaty faktury jest uregulowanie płatności należnych wszystkim Podwykonawcom i dostarczenie
Zamawiającemu dowodów ich zapłaty oraz pisemne oświadczenia każdego Podwykonawcy o otrzymaniu od
Wykonawcy należnego wynagrodzenia.
Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 21 dni licząc od daty jej
doręczenia do siedziby Zamawiającego wraz z wymaganymi dokumentami, przelewem na rachunek bankowy
nr ……………………....................................... z zastrzeżeniem ust. 7. W przypadku nieprzedstawienia przez
wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, wstrzymuje się wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, bez prawa naliczania
przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie, w części zaś bezspornej wynagrodzenie zostanie Wykonawcy
wypłacone.
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy,
w przypadku nieuzasadnionego uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
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8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Zapłata nastąpi przelewem
na rachunek bankowy podany w fakturze Podwykonawcy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi.
Dokonanie bezpośredniej zapłaty wynagrodzeń, o której mowa w ust. 7stanowi podstawę potracenia
wypłaconej kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy oraz zastosowania kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt.3
umowy.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości złożenia
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 7 oraz o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 8 dni od
dnia doręczenia tej informacji.
W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11 w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność sie należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 7 lub konieczność
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez
Zamawiającego.
Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwłokę, które w związku z brakiem terminowej zapłaty na rzecz
Podwykonawcy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy poniesie Zamawiający, obciążają Wykonawcę.
§8
OBOWIĄZKI STRON

1. Zamawiający zobowiązany jest do:
a) protokolarnego przekazania terenu budowy,
b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
c) dokonania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego należycie
wykonanego przedmiotu umowy,
d) zapłaty należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zapewnienia kierownika budowy;
b) protokolarnego przejęcia terenu budowy,
c) urządzenia placów składowych i terenu budowy, w tym doprowadzenia energii elektrycznej i wody do
terenu budowy w celu realizacji przedmiotu umowy, ponoszenia kosztów zużycia tych mediów
wynikających z ustaleń poczynionych z zarządcą obiektu,
d) uzgadniania z inspektorem nadzoru i przedstawicielem zamawiającego terminów odbiorów robót
zanikających lub ulegających zakryciu,
e) zabezpieczenia i oznakowanie na własny koszt terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
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f) uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzenia wszelkich
prób i badań technicznych oraz uzyskania zezwoleń, które wymagane są do eksploatacji przedmiotu
umowy określonego w § 1 umowy,
g) spełnienia warunków określonych w decyzjach administracyjnych,
h) przygotowania i zgłoszenia robót budowlanych do odbiorów, uczestniczenia w czynnościach odbiorów,
i) składowania materiałów i urządzeń w sposób nie stwarzający przeszkód komunikacyjnych,
j) gospodarowania na własny koszt odpadami, powstającymi w wyniku realizacji zadania przy
przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.), przekazania Zamawiającemu
informacji o wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych odpadach oraz o sposobie ich
gospodarowania zgodnie z wcześniej cytowaną ustawą;
k) informowania Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość
wykonywanych robót albo opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy lub terminu zakończenia wykonania
umowy, niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 5 dni od zaistnienia w/w okoliczności. W przypadku
nie wykonania powyższego obowiązku, Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu
wobec Zamawiającego,
l) usunięcia własnym staraniem i na koszt własny ewentualnych szkód powstałych z tytułu realizacji przez
Wykonawcę przedmiotu umowy, niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od wystąpienia w/w
okoliczności,
m) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w terminie
ustalonym na odbiór,
n) prowadzenia dziennika budowy oraz przekazania go Zamawiającemu po zakończeniu robót, przed
odbiorem końcowym przedmiotu umowy,
o) wykonania w 2 egzemplarzach dokumentacji powykonawczej wszystkich branż,
p) udziału w przeglądach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie zamawiającego i zapewnienie usunięcia
stwierdzonych podczas tych przeglądów wad, zgodnie z § 13 ust. 7,
q) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie budowy oraz
obszarze, który wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym przez zamawiającego,
a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań
określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych na
podstawie przepisów tej ustawy.

1.
2.

3.

4.

§9
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania terenu budowy przez
Zamawiającego i trwa do zakończenia odbioru końcowego.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność karną i materialną za spowodowanie uszkodzeń w sieci
uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogłyby
powstać na skutek prowadzonych robót.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na sumę ubezpieczenia nie
niższą niż 150.000,00 zł.
W razie wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do
niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu, dokumentu potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dowodem
potwierdzającym opłatę wymagalnych składek.
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5. W przypadku wystąpienia z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego przez jakikolwiek podmiot
podczas realizacji zadania i związanymi z wykonywaniem tego zadania Wykonawca zobowiązuje się
niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone
prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego.
§ 10
PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona samodzielnie (własnymi siłami), za wyjątkiem
następujących części zamówienia:
1)……………………………………..
2) ……………………………………..,
które to wykona przy udziale następujących Podwykonawców:
a) w zakresie części 1) - …………………………………..
b) w zakresie części 2) - ………………………………….. *jeśli dotyczy)
2. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art. 22 a ust.1 Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający, na podstawie aneksu do niniejszej umowy, może wyrazić zgodę na zmianę lub wprowadzenia
nowych części przedmiotu umowy, które będą realizowane przy udziale Podwykonawcy. W takim przypadku
Wykonawca przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, potwierdzające brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego
Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę
lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. Powyższe stosuje się wobec
Dalszych Podwykonawców.
4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, są zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej
umowy, a także projektu jej zmiany przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zobowiązany jest
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,
a także jej zmianę.
5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia
Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, uważa sie za akceptację
projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.
6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmianę, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia
zmian.
7. Zamawiający zgłasza odpowiednio w formie pisemnej zastrzeżenia lub pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu umowy
o podwykonawstwo a także jej zmiany w szczególności jeżeli:
a) termin realizacji jest niezgodny z umową pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą,
b) nie określono zakresu robót powierzonego Podwykonawcy oraz nie określono części dokumentacji
dotyczącą wykonania robót objętych umową,
c) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
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8.

9.
10.

11.

1.

2.
3.
4.

Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
d) umowa przewiduje zapłatę Podwykonawcy wyższego wynagrodzenia za realizację części świadczenia
objętej umową o podwykonawstwo, niż kwota wynagrodzenia należnego samemu Wykonawcy za tę część
przedmiotu umowy, wynikająca z treści złożonej oferty,
e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy za wady, będzie krótszy od okresu
odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego lub nie odpowiada zakresowi
odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest dostawa lub
usługa oraz jej zmiana, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wyłączeniem umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000,00zł brutto. W przypadku, jeżeli termin zapłaty
wynagrodzenia, o którym mowa wyżej jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana
jako przerwa wynikła z winy Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy
i Dalszego Podwykonawcy tak, jakby były one działaniem, zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem
samego Wykonawcy.
Zatrudnienie Podwykonawcy na roboty budowlane bez zgody Zamawiającego uprawnia Zamawiającego do
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia kary zgodnie z § 15 ust.1 pkt 9 oraz wyłącza solidarną
odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez
Podwykonawcę.
§ 11
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY
Każda ze stron umowy zobowiązana jest do wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania
strony w sprawach związanych z wykonaniem umowy oraz do wskazania nr telefonu, faksu oraz adresu
mailowego do kontaktowania się z tą osobą.
W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego,
o którym poinformuje Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt kierownika budowy i kierowników robót sanitarnych
i elektrycznych
W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty
osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy:
a) potwierdzające kwalifikacje kierownika budowy oraz przynależność do właściwej Izby Inżynierów
Budownictwa,
b) oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków kierownika budowy,
c) oświadczenie kierownika budowy o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – jeśli jest
wymagany.

§ 12
ODBIORY
1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 2 dni roboczych od daty
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i zgłoszeniu
Zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
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2. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania Zamawiającego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu lub zanikające, na żądanie Zamawiającego lub inspektora
nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót,
a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny.
3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub
na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego robót.
4. Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku
budowy przez kierownika budowy, Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego o gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowy.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 dołączyć:
1) wypełniony dziennik budowy,
2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły,
3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty
gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy
4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań,
sprawdzeń,
5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę lub
zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego
stanu i porządku terenu budowy,
Nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia
o gotowości do odbioru końcowego.
6. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi w terminie 7 dni
roboczych od daty otrzymania przez Zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do
ich odbioru. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali
udział w szczególności przedstawiciele Zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy
i przedstawiciele Wykonawcy.
7. Odbiorem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego
zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami
i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki
budowlanej.
8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże
Zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz
dokumenty gwarancyjne.
9. Z czynności odbioru końcowego Zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane
w trakcie odbioru.
10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące
uprawnienia:
a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może
odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie
wykonanej części umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę,
jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,
b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może:
odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiający określa
w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub
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dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad
część wynagrodzenia Wykonawcy.
11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych
w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele Zamawiającego
i przedstawiciele Wykonawcy.
12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

§ 13
RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI
Okres rękojmi zostaje przedłużony na okres udzielonej gwarancji jakości.
Na przedmiot umowy Wykonawca udziela …….. miesięcznego okresu gwarancji liczonego od dnia odbioru
końcowego przedmiotu umowy.
Wykonawca gwarantuje, że wykonane roboty i użyte materiały oraz urządzenia mechaniczne nie mają usterek
konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewnią bezpieczne
i bezawaryjne użytkowanie wykonanego przedmiotu zamówienia.
Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa w przypadkach
określonych w art. 581 Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie usuwania wady.
Zamawiający pisemnie zgłasza Wykonawcy wykrycie wady, jednocześnie określa termin i miejsce oględzin
koniecznych do określenia wady. Jeżeli Wykonawca nie zgłasza się w terminie określonym przez
Zamawiającego, Zamawiający jednostronnie określa sposób usunięcia wady.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wady w terminie do 7 dni od dnia
zgłoszenia, a jeżeli nie będzie to możliwe technicznie w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli strony nie
uzgodnią terminu usunięcia wady, Zamawiający jednostronnie wyznacza termin, w którym Wykonawca
zobowiązany jest usunąć wadę.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 2, jeżeli zgłosił
wadę przed upływem tego terminu.
W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiający ma
prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do
uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą. W przypadku
nieuregulowania należności, Zamawiającemu przysługuje prawo jej potrącenia z zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
Dokumentem udzielenia gwarancji jest niniejsza umowa oraz dokumenty przedłożone zgodnie z § 12 ust. 8.

§ 14
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej
w ofercie w wysokości ........................zł (słownie: ..................................................).
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy oraz służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady.
3. Strony ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni
po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Pozostała część zabezpieczenia, tj. 30% pozostaje na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone nie później niż
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
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§ 15
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 5 umowy, w
wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień
opóźnienia,
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od
upływu terminu ustalonego lub wyznaczonego zgodnie z § 13 ust.7,
3) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom
w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
4) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom w wysokości 0,5% nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia umownego brutto
należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom za każdy dzień opóźnienia,
5) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokości 1.000,00 zł za każdy
stwierdzony przypadek,
6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin ten jest
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
8) w przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę czy Dalszego Podwykonawcę wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 3 ust. 1 czynności,
w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.
9) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy,
10) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 6 ust. 1 umowy,
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy
Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1
z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 umowy.
3. Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej.
W przypadku uchybienia przez Wykonawcę temu terminowi, Zamawiający ma prawo potrącić kwotę
wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeśli powstała szkoda
przewyższy wysokość kar umownych.
5. Zadanie jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu na Rzecz Wspierania Rozwoju Obszarów Wiejskich
i warunkiem otrzymania dofinansowania jest zakończenie inwestycji do 25 maja 2018 roku.
§ 16
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. 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 tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach gdy:
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1) Wykonawca nie realizuje obowiązków wynikających z umowy, w szczególności, gdy wykonuje roboty
z udziałem Podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody,
2) gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji warunków
umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne,
3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację robót określony w zleceniu
na okres dłuższy niż 3 dni,
4) Zamawiający co najmniej trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, na skutek uchylania się Wykonawcy od wypłaty należnego im wynagrodzenia, lub łączna
kwota bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy stanowi sumę
większa niż 5% wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 1 umowy,
5) gdy wartość nałożonych kar umownych przekroczy 20% wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 1
umowy,
w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko i wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia
poprzez pisemne oświadczenie dostarczone Zamawiającemu.
4. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi w terminie do 7 dni od
daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robót. Protokół
inwentaryzacji będzie stanowić, w tym przypadku, podstawę do ostatecznego rozliczenia robót. W przypadku
nie przystąpienia przez Wykonawcę w powyższym terminie do inwentaryzacji robót, Zamawiający
upoważniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robót na koszt Wykonawcy.
5. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiającym na koszt strony, z której
powodu nastąpiło odstąpienie od umowy.
§ 17
ZMIANA ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
a) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku konieczności wykonania części robót
budowlanych stanowiących przedmiot umowy – w takim przypadku zmiana dotyczyć będzie zmniejszenia
zakresu przedmiotu umowy oraz obniżenia wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o wartość
tej części przedmiotu umowy ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 2
do umowy - Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania,
b) W zakresie dotyczącym zmiany sposobu spełnienia świadczenia w przypadku stwierdzenia konieczności:
zmiany materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń oraz technologii wykonania robót w sytuacji gdy
wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanie się niemożliwe, bądź w przypadku
pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu, urządzeń lub technologii nowszej generacji
pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia,
zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych
niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy lub w przypadkach będących następstwem usunięcia wad lub
konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
c) W zakresie dotyczącym zmiany osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy - w takim przypadku
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowana osoba spełnia wymagania w
stopniu nie mniejszym niż wymagania stawiane odpowiednio kierownikowi budowy w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa,

12

d) W zakresie dotyczącym zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, przy czym zmiana spowodowana
może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami
niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy skutkującymi koniecznością przedłużenia
terminu wykonania w przypadku:
wstrzymania realizacji umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
konieczności usunięcia wady lub wprowadzenia zmiany w dokumentacji projektowej, jeżeli
konieczność usunięcie wady lub wprowadzenia zmiany w dokumentacji projektowej ma wpływ na
termin wykonania,
wystąpienia zwłoki Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy,
opóźnienia w dokonaniu odbioru z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
warunków atmosferycznych uniemożliwiających, wykonywanie robót budowlanych lub
przeprowadzenie prób i sprawdzeń,
z powodu siły wyższej, których wystąpienie zostało potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i zostało zaakceptowane przez Zamawiającego,
odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, terenowych,
archeologicznych, wodnych itp., w szczególności: istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub
obiektów infrastrukturalnych; wykopaliska archeologiczne, jeżeli mają te okoliczności wpływ na termin
wykonania umowy,
wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę np. odkrycie
niewypałów i niewybuchów, zagrożenie wybuchem;
będącym następstwem opóźnienia w działaniach organów administracji, z przyczyn nie zawinionych
przez Wykonawcę w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez
organy administracji map, uzgodnień, opinii, decyzji, zezwoleń, itp.;
zlecenia wykonania dodatkowych robót budowlanych, których wykonanie ma wpływ na termin realizacji
robót objętych niniejszą umową.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej termin wykonania umowy
może być przedłużony o czas trwania tych okoliczności.
e) W zakresie dotyczącym zmiany wynagrodzenia w przypadku:
ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
konieczności wykonania robót zamiennych, o różnicę pomiędzy wartością robót zamiennych,
a wartością robót, które nie będą wykonywane - podstawą obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ
na wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys
ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych i danych wyjściowych do kosztorysowania
przyjętych do kosztorysu ofertowego Wykonawcy – w przypadku braku właściwych cen Wykonawca
kalkulując cenę jednostkową przyjmuje ceny materiałów wg cen zakupu i pracy sprzętu wg faktycznie
poniesionych kosztów lecz nie wyższe niż średnie ceny materiałów i pracy sprzętu wg
SECOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla kwartału poprzedzającego kwartał, w którym wykonywane
są roboty,
f) W zakresie dotyczącym zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) zakresu robót budowlanych, które
Wykonawca będzie wykonywał za pomocą Podwykonawców.
g) W zakresie dotyczącym zmiany Podwykonawcy lub podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Prawa zamówień publicznych, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w takim przypadku Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca, podmiot lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa.
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2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

1.
2.
3.
4.

§ 18
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem
nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych.
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, strony
oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden
dla Wykonawcy.

………………………………….…..
ZAMAWIAJĄCY

………………………………………..
WYKONAWCA

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNE CZĘŚCI UMOWY:
1. Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa na którą składa się:
1) Projekt budowlany pt. Przebudowa dachu, rozbiórka WC zewnętrznego oraz zmiana sposobu użytkowania
części scenicznej na zaplecze sali, przedsionek i WC w istniejącej sali wiejskiej wraz ze zbiornikiem
szczelnym i doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.
2) Przedmiar robót
2. Załącznik nr 2 - kosztorys ofertowy
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