Projekt umowy nr …./20…
Na wykonanie w wykonanie remontu elementów zewnętrznych budynku hotelowego Nr B w Centrum
Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu obejmującego wszystkie schody zewnętrzne, balkony, tarasy,
wymianę balustrad i zamontowanie pochwytów oraz stolarkę drzwiową.
W dniu …. października 2019 roku w Jedlcu, pomiędzy:
Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu, 63-322 Gołuchów,
ul. Spacerowa 1, zarejestrowanym pod numerem KRS: 0000045732; Nr Regon: 250497975; numer
NIP: 968-01-71-709, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez
dyrektora – mgr Ewę Wojtyłę MBA,
oraz: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
reprezentowanym przez: ………………………………………………………………., zwanym w dalszej części umowy
Wykonawcą, posiadającym wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wybranym w przetargu
nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.
Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) zawarto umowę o następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie remontu elementów zewnętrznych budynku
hotelowego Nr B w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu obejmującego wszystkie schody
zewnętrzne, balkony, tarasy, wymianę balustrad i zamontowanie pochwytów oraz stolarkę drzwiową.
2. Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7
45215100-8
45262690-4

Roboty budowlane,
Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych,
Remont starych budynków.

3. Zadanie obejmuje wykonanie robót remontowo-budowlanych.
4. Opis zadań inwestycyjnych objętych przedmiotem zamówienia zawiera Dokumentacja Techniczna
stanowiąca Załącznik nr 1 do SIWZ.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów, wyrobów
i urządzeń o parametrach i standardach zgodnych z Dokumentacją Techniczną z uwzględnieniem
wyjaśnień i zmian dokonanych przez zamawiającego w czasie trwania postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego - jeżeli miały miejsce. W razie rozbieżności pomiędzy parametrami i standardem
wykonania danego elementu wykonawca ma zastosować materiał, element, rozwiązanie, urządzenie lub
element wyposażenia o wyższym standardzie.
5. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w Dokumentacji Technicznej
stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów
technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zamawiający dopuszcza zastosowanie
materiałów równoważnych dla nazwanych materiałów i urządzeń, wymienionych w dokumentacji
z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia
stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez zamawiającego i będą stanowiły podstawę
oceny ewentualnych materiałów równoważnych. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu
zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30
ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporządzeń,
Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiający informuje również, że jest
zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy PZP. Rozwiązania materiałowe powinny spełniać
wszystkie wymagania wynikające z przepisów (posiadać aprobaty, atesty, deklaracje zgodności,
certyfikaty).
11. W trakcie realizacji remontu, na żądanie zamawiającego, wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa
w spotkaniach konsultacyjnych w siedzibie zamawiającego w dacie uzgodnionej z zamawiającym - spotkania
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cykliczne min. raz na dwa tygodnie. Dokładne terminy narad będą ustalane przez zamawiającego
i przekazywane wykonawcy drogą elektroniczną lub faksem. Na każdej naradzie koordynacyjnej wykonawca
zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu stan zaawansowania prac.
§ 2.
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie informować zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i
trudnościach mogących wpłynąć na realizację przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania powyższego
obowiązku, wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu wobec zamawiającego.
§ 3.
1. Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów wykonawcy. Wykonawca dostarczy na teren
budowy wszystkie materiały określone, co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji technicznej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ponosi za nie pełną
odpowiedzialność.
2. Materiały i o których mowa w ust. 1, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadać
wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a także
wymaganiom określonym w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych.
3. Wykonawca jest zobowiązany posiadać i na każde żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru
okazać, w stosunku do wskazanych materiałów lub urządzeń dokumenty stwierdzające ich dopuszczenie
do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację
zgodności, aprobatę techniczną.
4. Na żądanie zamawiającego wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz
materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia jakości użytych materiałów.
5. Wykonawca jest zobowiązany wykonać montaż dostarczonych maszyn, urządzeń, instalacji przez
wyspecjalizowany personel dostawcy lub autoryzowany serwis producenta posiadający uprawnienia
zapewniające gwarantowaną odpowiedzialność na zamontowane maszyny, urządzenia, instalacje.
§ 4.
1. Zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga zatrudnienia
przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby, które będą wykonywać
czynności polegające na pracach fizycznych, montażowych, instalacyjnych przy realizacji robót
budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(tekst jednolity z 2018r., poz. 108).
2. Wykonawca zobowiązany jest, aby osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 1 były
zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (tekst jednolity z 2018r., poz. 108), co najmniej na czas wykonywania
tych czynności w czasie realizacji niniejszej umowy.
3. W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie części przedmiotu
zamówienia, wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w umowie o podwykonawstwo zapisy, o których
mowa w ust. 1 i 2.
4. W trakcie realizacji umowy zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust.1. Zamawiający uprawniony
jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.
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5. W trakcie realizacji umowy, na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie (nie krótszym niż 3 dni robocze od dnia przekazania wezwania), wykonawca jest zobowiązany
przedłożyć zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy
czynności wskazane w ust. 1.
6. Niezłożenie przez wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez
zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 5 traktowane będzie jako niespełnienie przez
wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
polegających na wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy i stanowi podstawę do
naliczenia kary umownej.
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§ 5.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, w terminie do 16 grudnia 2019 roku.
2. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kosztorys zadania inwestycyjnego,
który służyć będzie jedynie do obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od
umowy lub rezygnacji zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy oraz wykonania remontu
kapitalnego pokoju Nr B 204 (zamówienie dodatkowe).
3. W terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać uzgodniony z
Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie, z którym realizowany będzie przedmiot umowy;
4. Harmonogram rzeczowo - finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze stron umowy
w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót. Jeżeli wprowadzenie zmian do
harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany terminu zakończenia robót, ich
wprowadzenie nie stanowi zmiany umowy.
§ 6.
1. Wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy, zwane dalej wynagrodzeniem, za wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:
wartość netto: ………………………. zł, VAT: …………………… zł, wartość brutto: ……………………… zł
słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………. …../100 zł
2. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą
starannością kompletnego przedmiotu umowy, przewidzianego w dokumentacji technicznej.
3. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia.
4. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani
rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody zamawiającego. 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.
§ 7.
1. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie umowy będą
realizowane przez zamawiającego w złotych polskich.
2. Za realizację zadania inwestycyjnego zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie na podstawie
faktury końcowej, wystawionej na podstawie podpisanego przez właściwego przedstawiciela
zamawiającego protokołu odbioru końcowego.
3. Do faktury wykonawca załącza oświadczenie o samodzielnym wykonaniu robót budowlanych, za
których wykonanie wykonawca wystawił fakturę lub zestawienie należności dla wszystkich
podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia
faktury przez wykonawcę - zestawienie musi określać nazwę podwykonawcy, nr umowy o
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podwykonawstwo, nr faktury, nazwę (przedmiot) dostawy, usługi lub robót budowlanych, wartość do
zapłaty.
4. Warunkiem zapłaty przez zamawiającego należnego wynagrodzenia jest przestawienie dowodów
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, biorącym udział w realizacji przedmiotu umowy.
W tym celu do faktury należy dołączyć dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim
podwykonawcom oraz pisemne oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od wykonawcy należnego
wynagrodzenia.
5. W przypadku nieprzestawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w
ust. 4, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za roboty budowlane w części równej sumie
kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
6. Warunkiem zapłaty przez zamawiającego faktury końcowej jest spełnienie wymagań określonych w
ust. 4 oraz załączenie dowodów zapłaty wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom wykazanym w
zestawieniu załączonym do faktury końcowej oraz pisemne oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu
od wykonawcy należnego wynagrodzenia lub oświadczenie o przekazie należności na rzecz
podwykonawcy. W przypadku przekazu należności, wykonawca mocą niniejszej umowy upoważnia
zamawiającego do przekazania należnego podwykonawcy wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz
podwykonawcy, który wykonywał roboty objęte wystawioną fakturą, przelewem na jego konto, z
pominięciem konta wykonawcy i jednocześnie upoważnia podwykonawcę do jego przyjęcia (przekaz).
7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy
podany na fakturze, której bezpośrednia zapłata dotyczy.
8. 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.
9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający poinformuje wykonawcę o możliwości
złożenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7 oraz o terminie zgłaszania uwag,
nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
11. W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 10 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 się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o której mowa w ust. 7, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego wykonawcy oraz nalicza karę umowną zgodnie z § 20 ust. 1 lit. m umowy. W takim przypadku
wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio
podwykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.
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13. Konieczność wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 5, lub konieczność dokonania
bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od
umowy przez zamawiającego i naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 20 ust. 1 lit. q umowy.
14. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie 30 dni licząc od daty
jej doręczenia do siedziby zamawiającego przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze VAT,
z zastrzeżeniem ust. 4 oraz, że ostatnia płatność może zostać wykonana w dniu 30 grudnia 2019 r.
15. Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu uznania rachunku bankowego zamawiającego
§ 8.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania
podwykonawców (działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania, względnie
uchybienia jego własne.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona samodzielnie (własnymi siłami), za wyjątkiem
części określonych w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, które zamierza powierzyć
podwykonawcom.
3. Zamawiający może wyrazić zgodę - w formie aneksu do umowy - na zmianę podwykonawcy lub
wprowadzenia nowych części przedmiotu umowy, które będą realizowane przy udziale podwykonawcy.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, że proponowany 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.
4. Każdy podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust.
5 pkt 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie
części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udziału w postępowaniu, na żądanie zamawiającego składa zamawiającemu oświadczenie
potwierdzające brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 2 i 4 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.
5. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy wykonawca, o ile są już znane, zobowiązany
jest zgłosić zamawiającemu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizacje
przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić zamawiającego o wszelkich zmianach
danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także
pisemnego przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
6. Poprzez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze
odpłatnym, której przedmiotem są roboty budowlane stanowiące część przedmiotu umowy, zawartą
między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a także
między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji
niniejszej umowy, 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.
8. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej
zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia
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zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, uważa się za
akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez zamawiającego.
9. 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.
10. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, w terminie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany uważa się za akceptacje umowy lub jej zmiany przez zamawiającego.
11. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej: sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmian, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu odpowiednio projektu umowy lub
projektu zmian, lub umowy o podwykonawstwo a także jej zmiany, jeżeli:
a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo 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,
12. 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 0,5% wartości brutto umowy. Wyłączenie, o którym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
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.
14. Zlecenie wykonania robót budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo
sprzeciwu zamawiającego, uprawnia zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy oraz
wyłącza solidarną odpowiedzialność zamawiającego i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty
wykonane przez podwykonawcę.
§ 9.
1. Zamawiający jest zobowiązany do:
a) współdziałania w okresie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności do konsultowania
proponowanych przez wykonawcę rozwiązań dotyczących koncepcji oraz rozwiązań technicznych,
c) dokonania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, odbioru
końcowego należycie wykonanego przedmiotu umowy,
d) zapłaty należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Zamawiający jest uprawniony do bieżącej kontroli prawidłowości realizacji zobowiązań wykonawcy
wynikających z niniejszej umowy, w szczególności ich terminowości i stanu zaawansowania,
3. W przypadku przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy, zamawiający przekaże wykonawcy
protokolarnie teren budowy nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przekazania zamawiającemu
następujących dokumentów:
a) osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy:
- potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień oraz przynależność do właściwej izby
samorządu zawodowego,
-

oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy,
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4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek wykonawcy, zamawiający może przekazać teren budowy
wykonawcy w innym terminie niż określony w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
5. Zamawiający ustanowi Inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającego określone prawem
uprawnienia do nadzorowania prawidłowości wykonania robót.
§ 10.
1. Wykonawca jest zobowiązany do:
a) informowania zamawiającego o problemach dotyczących realizacji umowy,
b) protokolarnego przejęcia terenu budowy,
c) prowadzenia dziennika budowy oraz przekazania go zamawiającemu po zakończeniu robót, przed
odbiorem końcowym przedmiotu umowy,
d) zabezpieczenia i oznakowania na własny koszt terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e) urządzenia placów składowych i terenu budowy, w tym doprowadzenia mediów na teren budowy
niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, ponoszenia kosztów zużycia tych mediów wynikających z
ustaleń poczynionych z właścicielami mediów,
f)

spełnienia warunków określonych w decyzjach administracyjnych,

g) udostępniania terenu budowy w celu wykonania przez zamawiającego badań sprawdzających
poprawność robót budowlanych,
h) dokonania wszelkich wyłączeń i przełączeń infrastruktury technicznej w związku z prowadzonymi
robotami oraz poniesienia kosztów z tym związanych,
i) gospodarowania na własny koszt odpadami, powstającymi w wyniku realizacji zadania przy
przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, oraz przekazania zamawiającemu
informacji, o wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych, odpadach oraz o sposobie ich
gospodarowania,
j) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go zamawiającemu w terminie
ustalonym na odbiór,
k) przygotowania i zgłoszenia robót budowlanych do odbiorów, uczestniczenia w czynnościach odbiorów,
l) udziału w przeglądach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie zamawiającego i zapewnienie usunięcia
wad stwierdzonych podczas tych przeglądów.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie budowy oraz
obszarze, który wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany
jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie stałego nadzoru nad wykonawstwem robót
budowlanych zgodnie z przepisami BHP. Odpowiedzialność wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z
dniem przekazania terenu budowy przez zamawiającego i trwa do dnia odbioru końcowego. Wykonawca
dostarczy zamawiającemu w terminie protokolarnego przekazania terenu budowy kopię planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dane osób
funkcyjnych wraz ze schematem organizacyjnym budowy.
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.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru autorskiego.
§ 11.
1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór autorski zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a i b ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W ramach pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego
wykonawca będzie:
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a) stwierdzał w toku wykonywania robót budowlanych, ich zgodność realizacji z dokumentacją
techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz zasadami
wiedzy technicznej,
b) wyjaśniał wątpliwości dotyczące dokumentacji technicznej, STWiORB oraz uzupełniał szczegóły
dokumentacji niezwłocznie, a w uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż w terminie do 4 dni od daty
otrzymania takiego wniosku,
c) brał udział w komisjach i naradach technicznych ustalonych przez strony,
d) weryfikował zgodność parametrów i standardów materiałów oraz urządzeń określonych w
dokumentacji technicznej z wnioskowanymi do wbudowania przez wykonawcę robót (przed ich
wbudowaniem),
e) weryfikował wnioski o wprowadzenie zmiany w dokumentacji technicznej pod względem jej
zasadności, technicznych możliwości wprowadzenia takiej zmiany oraz oraz zakres i koszty inwestycji;
każdorazowo decyzję o wprowadzeniu zmiany po przedłożeniu zweryfikowanego wniosku podejmuje
zamawiający; do wniosku o zmianę dołączona zostanie pisemna informacja zawierająca wynik weryfikacji
wniosku wraz z uzasadnieniem i wyceną różnicową,
f) uzgadniał na wniosek zamawiającego, możliwość wprowadzenia zmian nie odstępujących w sposób
istotny od Dokumentacji Technicznej w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych
i technologicznych oraz wprowadzał zmiany w terminie do 5 dni od daty otrzymania takiego wniosku od
zamawiającego; w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony przez zamawiającego,
na pisemny wniosek wykonawcy.
g) uzgadniał rozwiązania zamienne z właściwymi podmiotami w przypadku pisemnej zgody lub wniosku
zamawiającego na wprowadzenie takich rozwiązań i wprowadzał je w terminie do 5 dni od daty
otrzymania takiego wniosku; w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony przez
zamawiającego na pisemny wniosek wykonawcy.
2. Nadzór autorski pełniony będzie:
a) według potrzeb wynikających z postępu robót, z zastrzeżeniem lit. b niniejszego ustępu,
b) na każde wezwanie dokonane telefonicznie, drogą e-mail lub faksem, nie później niż w ciągu 3 dni od
skutecznego wezwania.
3. Wykonawca o przewidywanym terminie pobytu na budowie przedstawiciela nadzoru autorskiego
będzie informował telefonicznie, drogą e-mail lub faksem wskazanego przedstawiciela zmawiającego.
§ 12.
1. Wykonawca odpowiada za teren budowy i ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za
ewentualnie powstałe szkody w pełnej wysokości od dnia przekazania terenu przez zamawiającego do
momentu podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy, w tym w szczególności za spowodowanie uszkodzeń w sieci uzbrojenia terenu w
czasie wykonywania robót oraz spowodowane przerwy w korzystaniu z sieci w szczególności
światłowodowej i elektroenergetyczne, a także za uszkodzenia i szkody, które powstaną wskutek
prowadzonych robót.
3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu, dokumentu potwierdzającego
posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzającym opłatę wymagalnych składek.
4. W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 upłynął w trakcie realizacji umowy,
wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia zamawiającemu, jednak nie później niż w
ciągu 7 dni od dnia upływu terminu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 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 bezpośrednio do zamawiającego z roszczeniami wynikającymi z działania
lub zaniechania wykonawcy, wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić zamawiającemu wszelkie
koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami
zastępstwa procesowego.
6. W przypadku opóźnienia wykonawcy w realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 3 i 4
zamawiający jest uprawniony ubezpieczenia terenu budowy na koszt wykonawcy, na co wykonawca
wyraża zgodę oraz do naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 19 ust. 1 lit. o umowy lub
odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy i naliczenia kary umownej.
§ 13.
1. Wykonanie każdego etapu przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru
częściowego podpisanym przez nadzór inwestorski, zamawiającego i wykonawcę.
2. Przekazanie każdego etapu następuje w siedzibie zamawiającego, na podstawie protokołu
przekazania przygotowanego przez wykonawcę i podpisanego przez obydwie strony umowy, po
przedstawieniu przez wykonawcę na wspólnym spotkaniu przedmiotu odbioru.
3. Zamawiający po otrzymaniu przedmiotu odbioru potwierdza jego otrzymanie w protokole
przekazania, a następnie przystępuje do czynności odbioru, które zakończy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania części przedmiotu umowy, która stanowi przedmiot odbioru.
4. 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,
- 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
-

dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad.

5. W przypadku dokonania przez zamawiającego odbioru, termin otrzymania przedmiotu odbioru
uważa się za termin ich wykonania.
6. Podpisanie protokołu odbioru oznacza potwierdzenie braku wad fizycznych lub prawnych nie zwalnia
wykonawcy z obowiązku ich usunięcia w przypadku stwierdzenia wad w późniejszym okresie, na koszt
wykonawcy.
§ 14.
1. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do
dziennika budowy i zawiadamia o tej gotowości właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Właściwy inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez wykonawcę robót
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, jednak nie później jednak niż w terminie trzech dni
roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót
zanikających i ulegających zakryciu podpisanym przez właściwego inspektora nadzoru oraz kierownika
budowy/robót lub wpisem do dziennika budowy.
3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.
4. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania inspektora nadzoru inwestorskiego i
zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające, na żądanie zamawiającego lub właściwego inspektora
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nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest na koszt własny odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne
do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.
5. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty.
6. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru częściowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika
budowy i zawiadamia o gotowości do odbioru właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zamawiającego. Do zawiadomienia wykonawca jest zobowiązany załączyć wykaz robót zgłoszonych do
odbioru częściowego oraz zakres robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez
podwykonawcę i ich wartość.
7. W trakcie czynności odbioru częściowego wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumentację
umożliwiającą przeprowadzenie przez nadzór inwestorski odbioru częściowego - np.: dokumenty
dotyczące wbudowanych materiałów, protokoły odbioru robót zakrytych i zanikających, inne dokumenty
świadczące o poprawnym wykonaniu robót.
8. Odbiór częściowy następuje na podstawie protokołu odbioru zawierającego ustalenia dokonane w
toku odbioru, w tym w szczególności zakres odebranych robót oraz kwoty należne do zapłaty
wykonawcy, podpisanego przez przedstawiciela zamawiającego, właściwych inspektorów nadzoru,
kierownika budowy i przedstawiciela wykonawcy.
9. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika
budowy i zawiadamia o gotowości do odbioru właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zamawiającego.
10. Przystąpienie do odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż
w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania przez zamawiającego powiadomienia o gotowości do
odbioru. Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia procesu odbioru końcowego. W czynnościach
odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektorzy nadzoru oraz
kierownik budowy oraz przedstawiciel wykonawcy.
11. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia, o którym mowa w ust. 9 dołączyć:
1) wypełniony dziennik budowy w którym inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzili zakończenie
wszystkich robót budowlanych lub jego kopię,
2) instrukcje obsługi i eksploatacji w budowanych lub zainstalowanych urządzeń,
3) w stosunku do zastosowanych materiałów lub urządzeń dokumenty stwierdzające ich dopuszczenie
do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację
zgodności, aprobatę techniczną,
4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań,
sprawdzeń oraz protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem,
7) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z Dokumentacją Techniczną, o
doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania - ulicy,
sąsiednich nieruchomości, o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych.
Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady może stanowić podstawę do odmowy
dokonania odbioru końcowego robót budowlanych objętych niniejsza umową.
12. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający ustalenia dokonane w
toku odbioru. Odbiór końcowy następuje na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez
przedstawiciela zamawiającego, właściwych inspektorów nadzoru, kierownika budowy i przedstawiciela
wykonawcy.
13. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego 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,
Strona 10 z 17

- 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
- dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia
wad część wynagrodzenia wykonawcy tytułem kaucji gwarancyjnej.
14. W przypadku odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowy z wadami,
wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi niezwłocznie,
jednak nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą
brali udział w szczególności przedstawiciel zamawiającego, właściwy inspektor nadzoru oraz kierownik
budowy i przedstawiciel wykonawcy.
15. Z czynności odbioru usunięcia wad zamawiający sporządza protokół zawierający ustalenia dokonane
w toku odbioru.
16. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie może spowodować zlecenie ich wykonania na rachunek
i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Wszelkie powstałe z tego tytułu koszty zamawiający
może pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy a także z wynagrodzenia należnego
wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, na co wykonawca wyraża zgodę.
§ 15.
1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady
zadania inwestycyjnego w zakresie robót budowlanych, wynosi …. miesięcy licząc od dnia odbioru
końcowego przedmiotu umowy.
2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady także po
terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
3. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy lub odstąpienia jednej ze stron, okres gwarancji i
rękojmi rozpoczyna się następnego dnia po sporządzeniu protokołu, o którym mowa w § 19 ust. 5
umowy. Dokończenie realizacji przedmiotu umowy przez inny podmiot nie uchyla odpowiedzialności
wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi za wykonany przezeń zakres robót.
4. Wykonawca odpowiada wobec zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi za wady za cały
przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców, w odniesieniu do wad
powstałych w okresie ważności gwarancji jakości i rękojmi za wady.
5. W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego
usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym. W celu uniknięcia wątpliwości strony potwierdzają,
iż wynagrodzenie umowne obejmuje wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za
wady oraz wykonywania obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi zawady.
6. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:
a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu umowy niezwłocznie jednak nie później niż 3 dni od dnia oględzin,
b) jeśli wada umożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu umowy w
terminie do 7 dni od dnia oględzin. Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe z przyczyn technicznych lub
konieczności wykonania robót, których realizacja uzależniona jest od warunków atmosferycznych
usunięcie wady nastąpi w terminie uzgodnionym przez strony, jeżeli strony nie uzgodnią terminu
usunięcia wady zamawiający jednostronnie wyznacza termin, w którym wykonawca zobowiązany jest
usunąć wadę. Usunięcie wady winno być stwierdzone protokolarnie.
7. W przypadku usunięcia przez wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót na
nowo, termin gwarancji jakości i rękojmi za wady, w zakresie usuniętej wady lub wykonania wadliwej
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części robót na nowo, biegnie na nowo od chwili usunięcia istotnej wady lub wykonania wadliwej części
robót na nowo.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania wady.
9. W przypadku nie usunięcia przez wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie lub
usunięcia tej wady w sposób nienależyty, zamawiający jest uprawniony zlecić jej usunięcie osobie trzeciej
na koszt i ryzyko wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę, bez utraty przez zamawiającego
uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. Wykonawca zobowiązuje się do
uregulowania należności z tego tytułu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z
fakturą/rachunkiem. W przypadku nieuregulowania należności, powstałych tytułem nie usunięcia przez
wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady, zamawiającemu przysługuje prawo jej
potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. Zamawiający wyznaczy ostateczny przegląd gwarancyjny z udziałem przedstawiciela wykonawcy
przed upływem okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady ustalonego w umowie. O terminie przeglądu
gwarancyjnego zamawiający poinformuje wykonawcę co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli
okres gwarancji udzielonej wykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowane do wykonania robót
przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń będzie dłuższy niż okres gwarancji
udzielonej zamawiającemu przez wykonawcę, wówczas wykonawca, przeniesie na zamawiającego
przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie zamawiającemu
stosownych dokumentów gwarancyjnych. W przypadku gdy taka gwarancja została udzielona
podwykonawcy wykonawcy, wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a następnie
przeniesie je na zamawiającego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustępu.
11. Udzielone gwarancja jakości i rękojmia za wady nie naruszają prawa zamawiającego do dochodzenia
roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w obowiązujących
przepisach prawa.
12. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia
zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej
i protokołu odbioru końcowego.
13. Dokument gwarancyjny stanowi niniejsza umowa.
§ 16.
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego brutto w wysokości …………..,… zł (słownie: ……………………………………. …./100 zł).
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, a także roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
3. Strony ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie zwrócona 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.
4. 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, z
jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.
5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w
pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.
6. Zamawiający może z zatrzymanych kwot dokonywać wszelkich potrąceń na poczet poniesionych
przez zamawiającego kosztów oraz dla wyrównania poniesionych przez zamawiającego strat, a także
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potrącać wszelkie należności przysługujące zamawiającemu w stosunku do wykonawcy z tytułu niniejszej
umowy,
§ 17.
1. 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.
2. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy zamawiający ustanowi inspektorów nadzoru
inwestorskiego i inżynierskiego, o których poinformuje wykonawcę. Zadaniem inspektorów nadzoru
inwestorskiego i inżynierskiego będzie w szczególności nadzorowanie, weryfikacja oraz nadzór
inwestorski nad robotami budowlanymi.
3. Strony dopuszczają przesyłanie korespondencji związanej z realizacją przedmiotu umowy w formie
pisemnej, mailowej lub faksem.
§ 18.
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, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości o poniższych
okolicznościach:
a) został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidację, postępowanie restrukturyzacyjne lub
rozwiązanie wykonawcy,
b) z przyczyn leżących po stronie wykonawcy wykonawca nie odebrał terenu budowy albo nie rozpoczął
robót w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy, albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót
tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót,
c) z przyczyn leżących po stronie wykonawcy wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją
nienależycie i pomimo pisemnego wezwania wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu
zamawiającego, w szczególności, gdy wykonuje roboty z udziałem podwykonawcy, na którego udział
zamawiający nie wyraził zgody,
d) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 7 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni od dnia doręczenia
wykonawcy dodatkowego wezwania,
e) gdy wartość nałożonych kar umownych przekroczy 10 % wartości brutto umowy określonej w § 9 ust.
1 umowy.
f) Jeżeli 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 umowy określonej w § 9 ust. 1 umowy. W takim przypadku wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności
wskazanej w art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy może nastąpić tylko i wyłącznie w formie pisemnej
wraz z podaniem uzasadnienia.
5. W razie odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, wykonawca przy udziale zamawiającego
sporządza w terminie do 7 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych robót. Protokół
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inwentaryzacji stanowi podstawę do ostatecznego rozliczenia robót. W przypadku nieprzystąpienia przez
wykonawcę w powyższym terminie do inwentaryzacji robót, zamawiający upoważniony jest do
jednostronnej inwentaryzacji tych robót na koszt wykonawcy. Wykonawca sporządza wykaz tych
materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych
robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn zależnych od zamawiającego w celu
zwrotu kosztów ich nabycia. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z
zamawiającym.
6. 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. Koszty
dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która jest winna odstąpienia od umowy.
§ 19.
1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
a) za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 1 - 2 umowy, w wysokości 2.000 zł za każdy
stwierdzony przypadek,
b) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku, którym mowa w § 4 ust. 5 umowy, w wysokości 500 zł za
każdy dzień opóźnienia,
c) za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym
mowa w § 6 ust. 1 umowy,
d) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 1 umowy,
w wysokości 2,00 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,
f) 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 50.000,00 zł za każdy stwierdzony
przypadek,
g) za nieprzedłożenie zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 10.000,00 złotych za każdy
nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokości 10.000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,
i) za brak dokonania wymaganej przez zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zapłaty we wskazanym przez zamawiającego terminie (jeżeli termin zapłaty 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 2,00 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o
podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za każdy dzień opóźnienia w
stosunku do terminu wyznaczonego przez zamawiającego na dokonanie zmiany umowy w zakresie
terminu zapłaty,
j) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości
10 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, którego brak zapłaty dotyczy, za każde dokonanie przez zamawiającego
bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców,
k) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokości 0,5% nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia umownego brutto należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty
do dnia zapłaty,
l) w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 3 i 4 w wysokości 500 zł
za każdy dzień opóźnienia,
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m) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za
wady w wysokości 0,01 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc
od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie,
n) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.
2. Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego w wysokości 10%
wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1,
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.
§ 20.
1. Strony dopuszczają możliwość istotnych 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 przedmiotu
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 zadania inwestycyjnego -wykonawcy z tego tytułu nie przysługują
żadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania,
b) w zakresie terminu wykonania umowy lub jej części w przypadku konieczności przedłużenia terminu
wykonania umowy lub jej części ze względu na: - przyczyny będące następstwem okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi zamawiający,
- wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez wykonawcę np.
odkrycie niewypałów i niewybuchów, zagrożenie wybuchem,
- siłę wyższą, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnych od obu
stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można było uniknąć
ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (np. pożar, powódź, inne
klęski żywiołowe, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania
wojenne), których wystąpienie zostało potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i zostało zaakceptowane przez zamawiającego,
- zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę terminu
realizacji przedmiotu umowy objętego niniejszą umową,
Przedłużenie terminu wykonania umowy lub jej części, może nastąpić o czas niezbędny do zakończenia
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych przyczyn.
Podstawą do żądania przez wykonawcę zmiany terminu wykonania robót budowlanych są stosowne
wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty zaistnienia okoliczności,
o których mowa wyżej. Nie stanowią podstawy do przesunięcia terminu wykonania umowy złe warunki
atmosferyczne utrudniające lub uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych np. niska
temperatura, opady deszczu itp.
2. Strony zobowiązują się dokonać zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany
wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej zmiany stawki podatku VAT
- w takim przypadku wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku
wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT), zmiana wysokości wynagrodzenia
należnego wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z
terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo - finansowym, po dniu wejścia w życie przepisów
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zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisów.
3. Strony zobowiązują się dokonać zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany
wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.),
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania umowy przez wykonawcę. Zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie
część wynagrodzenia należnego wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości
kosztów wykonania umowy przez wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
W przypadku zmiany, o której mowa w lit a, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę
odpowiadającą wzrostowi kosztu wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń
pracowników realizujących roboty budowlane do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego
wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu wykonawcy będzie odnosić się
wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących roboty budowlane, o których mowa w
zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z
realizacją przedmiotu umowy.
W przypadku zmiany, o której mowa w lit. b, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę
odpowiadającą zmianie kosztu wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia
pracownikom realizującym roboty budowlane. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu wykonawcy będzie
odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących roboty budowlane, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu umowy. W celu zawarcia aneksu, wykonawca może wystąpić do
zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, wraz
z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką
wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź
nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia
należnego wykonawcy. Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których
będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:
pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących roboty
budowlane, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi -w
przypadku zmiany, o której mowa w lit. a, lub pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po
zmianie) pracowników realizujących roboty budowlane, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez
wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z
realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi -w przypadku
zmiany, o której mowa w lit. b.
W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, zamawiający przekaże wykonawcy informację
o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne wykonawcy
powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
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4. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie zmiany osób realizujących przedmiot umowy.
Zmiana osoby może być dokonana:
a) na żądanie zamawiającego w przypadku nienależytego wykonywania powierzonych prac przez daną
osobę,
b) na wniosek wykonawcy w przypadku:
-

śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego,
nienależytego wykonywania powierzonych prac,
innych obiektywnych okoliczności niezależnych od wykonawcy np. rezygnacji).

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pod warunkiem, że udowodni (przedkładając odpowiednie
dokumenty), że osoba proponowana posiada kwalifikacje nie gorsze niż określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania, w wyniku którego została zawarta niniejsza
umowa. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa wyżej.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany
podwykonawcy lub zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót budowlanych, które wykonawca będzie
wykonywał za pomocą podwykonawców.
6. Przedłużenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wcześniejszym przedłużeniem
okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia i uznania go przez
zamawiającego za należycie wykonane, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości.
7. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę.
§ 21.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie, pod rygorem nieważności.
3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane
polubownie, strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby zamawiającego.
4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1)
egzemplarzu dla każdej ze Stron..

(podpisy osób reprezentujących Zamawiającego)

(podpisy osób reprezentujących Wykonawcę)
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