UMOWA NR FD………………….
zawarta w dniu ………………………. w Wąsewie, pomiędzy:
Gminą Wąsewo z siedzibą: ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo
reprezentowaną przez:
Rafał Józef Kowalczyk – Wójt Gminy
Przy kontrasygnacie
Danuty Kalupa – Z up. Skarbnika Gminy
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
……………………………………
reprezentowaną przez:
………………………..
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” .
§ 1.
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY I ZAŁĄCZNIKI
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania – zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz2164).
2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
1) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,
2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
3) wyjaśnienia Zamawiającego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
4) harmonogram rzeczowo-finansowy.
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§ 2.
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dotyczące zadania
p.n.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej przez wieś Zgorzałowo do drogi powiatowej
Wąsewo – Jelonki Etap II.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz oferta przetargowa Wykonawcy.
Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejszą umową warunkach.
Zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają:
1) Umowa,
2) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
3) Wyjaśnienia Zamawiającego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawierająca dokumentację techniczną,
przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia
rezultatu określonego w ust.1, niezależnie od tego, czy wynika to wprost z dokumentów
wymienionych w ust.4.
Strony oświadczają, iż Zamawiający udzielił Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji
dotyczących przedmiotu umowy.
Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez Niego pracownicy posiadają aktualne
przeszkolenie w zakresie BHP i niezbędne uprawnienia odpowiadające rodzajowi
wykonywanych prac.
Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego
pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia
wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie
przewidzianym przez polski kodeks cywilny.
Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową.

§ 3.
WYMAGANIA MATERIAŁOWE
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
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2. Materiały, o których mowa w ust.1, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz
wymaganiom określonym w SST.
3. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do
wskazanych materiałów aktualny certyfikat, deklarację, atest lub aprobatę techniczną.
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§ 4.
TERMIN REALIZACJI
Przekazanie terenu budowy nastąpi nie później, niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy.
Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpi w terminie do 5 dni
od daty protokolarnego przekazania terenu budowy.
Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy i zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości
odbioru końcowego robót – nastąpi do dnia 31.08.2016 r.
Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy, po pisemnym zgłoszeniu
zakończenia robót przez Wykonawcę, potwierdzonym przez nadzór inwestorski wpisem
w Dzienniku Budowy.
Jeżeli wydłużenie terminu realizacji umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
na Wykonawcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich szkód z tym związanych, w tym związanych z
cofnięciem finansowania inwestycji przez osoby trzecie, bądź obowiązku zwrotu przyznanych już
wcześniej środków finansowych na realizowaną inwestycję przez osoby trzecie do wysokości
cofniętych bądź zwróconych jako niewykorzystane w okresie na jaki zostały przyznane do
wykorzystania kwot.
§ 5.
HARMONOGRAM
Przedmiot umowy określony w § 2 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
Zmiana harmonogramu, o którym mowa w ust.1, nie powoduje zmiany niniejszej umowy, wymaga
jednak zachowania formy pisemnej.

§ 6.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §2 niniejszej umowy, strony ustalają
wynagrodzenie ryczałtowe. cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ……. zł słownie
złotych: …………, w tym podatek VAT w wysokości 23%, tj.: ……. zł, słownie złotych: .. …..
wartość netto w wysokości: …… zł, słownie złotych: ………., zgodnie z formularzem ofertowym
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
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§ 7.
ROZLICZENIE ROBÓT
Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie jednej faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego, zgodnie z warunkami określonymi niniejszą
umową.
Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy, po pisemnym zgłoszeniu
zakończenia robót przez Wykonawcę, potwierdzonym przez nadzór inwestorski.
W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do
faktury podpisane przez Wykonawcę i Podwykonawcę oświadczenie, że wszystkie należności
wynikające z wystawionych faktur Podwykonawcy, których termin płatności upłynął w okresie
objętym rozliczeniem, zostały uregulowane.
Jeżeli z oświadczenia, o którym mowa w ust.3 wynikać będzie, że Wykonawca zapłacił
Podwykonawcy tylko część przysługujących mu należności, Zamawiającemu przysługuje prawo
zatrzymania wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury w części
odpowiadającej wartości wykonanych przez Podwykonawcę robót.
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń Podwykonawcy o rozliczeniu w całości wynagrodzenia
umownego, wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kwoty w wysokości
należnego Podwykonawcy wynagrodzenia.
Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.
Zapłata za wykonane i odebrane roboty nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia
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Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uważać się będzie datę
polecenia przelewu należności na rachunek Wykonawcy.
8. Zamawiający wstrzyma do czasu ustalenia przyczyny, płatności bieżącej faktury – w całości lub w
części
–
w
przypadku
nie
wywiązania
się
Wykonawcy
z
któregokolwiek
ze zobowiązań wynikających umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z
tytułu opóźnienia w zapłacie.
§ 8.
ROBOTY ZAMIENNE I DODATKOWE
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
polecić Wykonawcy na piśmie:
1) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,
2) dokonanie zmiany określonej w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym
kolejności wykonania robót, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych
poleceń.
2. Strony przyjmują następującą definicję robót dodatkowych i zamiennych oraz sposób ich zlecenia
i rozliczenia:
1) Roboty zamienne są to roboty wynikające ze zmiany technologii lub zmiany materiałów
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca powinien wykonać
na podstawie protokołu.
2) Rozliczenie robót zamiennych nastąpi w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5.
3) Roboty dodatkowe są to roboty, których wykonanie stało się niezbędne na skutek sytuacji
niemożliwej wcześniej do przewidzenia i jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego
od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów
lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia
dodatkowego.
4) Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokołu konieczności
i zamówienia dodatkowego udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie
odrębnej umowy.
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§ 9.
ROZLICZENIE ROBÓT ZAMIENNYCH I DODATKOWYCH
Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 7 ust.1
niniejszej
umowy,
odpowiadają
opisowi
pozycji
w
kosztorysie
ofertowym
cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości
wynagrodzenia za te roboty.
Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami §7 ust.1 niniejszej umowy
nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do
akceptacji Zamawiającemu kalkulację szczegółową ceny jednostkowej tych robót sporządzoną w
oparciu o ceny zawarte w aktualnych zeszytach „SEKOCENBUD”.
Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust.2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą
na własnych wyliczeniach.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wyliczeń cen, o których mowa w ust.2 oraz
przedstawić
Zamawiającemu
do
akceptacji
wysokość
wynagrodzenia
wynikającą
ze zmian, przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian

§ 10.
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz dokumentacji
w terminie określonym w §3 ust.1 niniejszej umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) wykonanie czynności wymienionych w art.22 ustawy Prawo Budowlane,
2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie
w Specyfikacjach Technicznych (SST),

projektowej

określonym
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3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację projektową z uwzględnieniem
wymagań określonych w SST,
4) realizacja poleceń wpisanych do dziennika budowy,
5) kompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego robót,
6) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i z uwzględnieniem
specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umożliwiającym
komunikację, zapewnienie niezbędnych przejść oraz ładu i porządku na terenie budowy,
7) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren
budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu
budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,
8) zapewnienie materiałów, maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji niniejszej umowy,
9) z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili przekazania przedmiotu
zamówienia Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność na zasadach ogólnych
za szkody wynikłe na tym terenie,
10) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających
zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (w przypadku, gdy Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach Zamawiającego będzie zobowiązany na własny koszt dokonać
odkrycia zakrytych robót, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego),
11) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o problemach lub okolicznościach
mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,
12) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach,
13) przedłożenie umowy konsorcjum (w przypadku złożenia oferty wspólnej kilku
Wykonawców, jako konsorcjum), stwierdzającej solidarną i niepodzielną odpowiedzialność za
realizację Umowy, w której Partner Wiodący będzie upoważniony do podejmowania
zobowiązań
związanych
z
realizacją
Umowy
i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz każdego z partnerów,
14) przedłożenie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego aktualizacja,
15) przedłożenie wykazu personelu Wykonawcy i Podwykonawców w zakresie kadry
technicznej
(kserokopie
uprawnień
budowlanych,
dokumentu
potwierdzającego
przynależność do OIIB),
16) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy oświadczeń o podjęciu
obowiązków przez kierownika budowy (kierownika robót), przekazanie uwierzytelnionej kopii
uprawnień budowlanych wraz z zaświadczeniami o aktualnym ubezpieczeniu OC oraz
przynależności do właściwej Izby Budowlanej,
17) przekazanie w terminie wskazanym w pkt.16 polisy i dokumentów ubezpieczeniowych,
§ 11.
TEREN BUDOWY
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów
nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane
oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których
wskaże Zamawiający w okresie realizacji przedmiotu umowy.
§ 12.
NADZÓR INWESTORSKI
1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego Pana ……………………………...
2. Osoba wskazana w ust.1 działać będzie w graniach umocowania określonego w ustawie prawo
budowlane.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust.1. Zmiana ta winna być
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
§ 13.
PERSONEL WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez
osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami
personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek
z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
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musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 7 dni od daty przedłożenia
propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji
i doświadczenia wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust.2, winna być
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób, niż
wskazane w Ofercie Wykonawcy, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z winy Wykonawcy.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana ……………………………
Osoby wskazane w ust.5, będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie
Prawo Budowlane.
Zamawiający ma prawo wnioskować o zmianę osób wskazanych w ust.5, w przypadku
nienależytego wykonywania przez te osoby swoich obowiązków.

§ 14.
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę
o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy, zawartej umowy, wraz ze szczegółowym harmonogramem
rzeczowo-finansowym wykonania powierzonego zakresu robót uwzględniającym terminy
wykonania poszczególnych prac przez podwykonawców oraz należności przysługujące z tego
tytułu, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo treści zgodnej z projektem umowy.
2. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi zawierać:
1) zakres robót zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
2) kwotę wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie może być wyższa niż wartość
tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,
3) termin wykonania powierzonego zakresu robót,
4) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych.
3.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
4.Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłużenia mu projektu umowy, o której mowa w ust.1
zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane jeżeli:
1) nie spełnia ona wymagań określonych w SIWZ,
2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.3.
5.Niezgłoszenie
pisemnych
zastrzeżeń
do
przedłożonego
projektu
umowy
o podwykonawstwo, której są roboty budowlane w terminie określonym w ust.4, uważa się za
akceptację projektu umowy 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 w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
7 Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przekazania mu umowy o której mowa w ust.6, zgłasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jeżeli:
1) nie spełnia ona wymagań określonych w SIWZ,
2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.3.
8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy w terminie określonym
w ust.7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
9. Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust.1-8 stosuje się odpowiednio.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo,
której
przedmiotem
są
dostawy
lub
usługi
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o
podwykonawstwo,
których
przedmiot
został
wskazany
przez
Zamawiającego
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11.

12.
13.

14.

15.

w siwz jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie , o którym mowa
w zadaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
Powyższe
zasady
stosuje
się
odpowiednio
do
zmian
umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
W przypadku o którym mowa w ust.10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony
w
ust.3,
zamawiający
informuje
o
tym
wykonawcę
i
wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy i dalszych podwykonawców jak
za swoje własne.
Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich informacji
dotyczących podwykonawcy w zakresie niezbędnym do potwierdzenia doświadczenia
i kompetencji podwykonawcy.
W każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez Podwykonawcę, jak za własne działania lub
zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec Zamawiającego.
Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust.1 wymagają formy pisemnej i zgody
Zamawiającego.

§ 15.
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
1. Zamawiający przy udziale Inspektor Nadzoru przekaże Wykonawcy teren budowy nie później, niż
w ciągu 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
2. Nie przedłożenie przez Wykonawcę, dokumentów wymienionych w §9 ust.2 pkt.16
i pkt.17 we wskazanym terminie, będzie traktowane jako opóźnienie powstałe z przyczyn
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

1.

2.
3.
4.

5.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

§ 16.
ZASADY ODBIORU ROBÓT
Wszystkie odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą
w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Zamawiający dokona odbioru końcowego w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Odbioru końcowego dokonuje, z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru, powołana przez Zamawiającego komisja odbioru, z czego sporządzony zostaje
protokół końcowy odbioru.
Z czynności odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół
zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostaną wyznaczone terminy na
usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
§ 17.
GWARANCJA I RĘKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty będące
przedmiotem umowy licząc od dnia odbioru końcowego inwestycji, na okres …………….
Na 3 miesiące przed terminem upływu gwarancji Zamawiający wraz z Wykonawcą
przeprowadzi przegląd przedmiotu umowy. Usunięcie stwierdzonych wad winno nastąpić do
końca okresu gwarancyjnego.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust.1,
jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
W okresie odpowiedzialności Wykonawca będzie usuwał wady (usterki) swoim kosztem i
staraniem w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni
od daty pisemnego zgłoszenia.
W przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających likwidację usterki, Wykonawca
wystąpi do Zamawiającego na piśmie o akceptację innego terminu naprawy z podaniem
przyczyny przesunięcia terminu.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym
kosztów.
Usunięcie wady (usterki) będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez
Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu.
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7. Jeżeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu leżącego po jego stronie nie usunie wad w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej
kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
8. Drobne naprawy mogą być wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy po wyrażeniu
zgody
przez
Wykonawcę
i
bez
utraty
praw
Zamawiającego
wynikających
z gwarancji.
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przez
okres
3
lat.
Okres
rękojmi
rozpoczyna
się
od
dnia
odbioru
końcowego
i podpisania protokółu końcowego odbioru robót, bez wad i usterek.

1.
2.
3.

4.

§ 18.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 6 niniejszej umowy, tj. kwotę ……. zł (słownie: ………………………..).
W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust.1 kwotę zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w formie : …………………….
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy na jego pisemny
wniosek w terminach i wysokościach jak niżej:
5) 70% wartości zabezpieczenia – od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.
6) 30% wartości zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi
za wady.
Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony w § 4 ust.3
Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu.

§ 19.
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z
tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót, objętych niniejszą umową.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
1) roboty objęte niniejszą umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane
bezpośrednio z wykonawstwem robót,
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące
pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym również
ruchem pojazdów mechanicznych.
§ 20.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto,
określonego w § 6 za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu zakończenia robót,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego, w okresie
gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6,
za każdy dzień ozwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięci wad zgodnie z
postanowieniami §16 ust.4 niniejszej umowy,
3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej
niż 5 dni roboczych w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
z a każdy dzień przerwy,
4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
5) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,5% wartości brutto umowy
Wykonawcy z Podwykonawcą za każdy dzień zwłoki w terminie, o którym mowa w umowie
Wykonawcy z Podwykonawcą.
6) za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany w wysokości 1000 zł.
7) za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1000 zł.
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8)

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
w wysokości 1000 zł.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od
umowy nastąpiło z przyczyn, o których mowa w §21 ust.1 niniejszej umowy,
2) za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu określonego w §15 ust.1
umowy z zastrzeżeniem §15 ust.2.
3. Naliczone kary za opóźnienia łącznie nie mogą przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego
brutto, uwzględniając okres opóźnienia w stosunku do terminu końcowego.
4. Zwłoka w zapłacie faktury – odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych
korzyści.
6. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczonych kar na podstawie
niniejszej
umowy,
zaspokoi
w
pierwszej
kolejności
przez
potrącenie
z należności Wykonawcy.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej
w trakcie realizacji zamówienia.
§ 21.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie określonym w § 4 ust.2 niniejszej umowy lub nie
przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 4 ust.1 niniejszej umowy.
2) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, Specyfikacją
Techniczną, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, pomimo wcześniejszego
wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,
3) W wyniku wszczętego przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie
majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,
4) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł
spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy przez Strony winno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni
od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i 2 niniejszego
paragrafu i musi zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,
2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową,
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca
nie odpowiada,
4) W terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3), Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku oraz zestawienie
wartości wykonanych robót, według stanu na dzień odstąpienia.
Podpisany przez obie strony protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urządzenie zaplecza przez niego dostarczone,
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nieodpowiada,
zobowiązany jest do:
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1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym
w § 7.
2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój nadzór w terminie 14 dni od daty
odstąpienia od umowy.
§ 22.
ZMIANY W UMOWIE
1. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogą ulec zmianom, przy czym zmiany mogą
dotyczyć:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej
staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamówienia,
b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących
po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),
c) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad
dostarczonej dokumentacji,
d) konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych, których wykonanie wpływa na
zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,
e) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunków
atmosferycznych, kolizji utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie
przedmiotu umowy.
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych
w literach a-e, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
2) wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem
zamówienia.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku
VAT jeszcze nie wykonano.
3) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art.149 ust.1 u.p.z.p.
4) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy,
5) rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej
gwarancji,
6) zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych
okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo –
finansowego robót.
2. Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy określonego w §3
ust.3, na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony w terminie 7 dni od daty
wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach wymienionych w ust.1.
Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie.

1.
2.

3.
4.
5.

§ 23.
Postanowienia końcowe
Na zbycie swoich zobowiązań przez Wykonawcę na rzecz innych kontrahentów musi być
wyrażona pisemna zgoda Zamawiającego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych.
Wszelkie zmiany umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej umowy będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiającego i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznikami do umowy są:
1. Oferta wykonawcy
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Dokumentacja projektowa
4. Specyfikacja wykonania i odbioru robót.
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