Załącznik nr 9 do siwz
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR : ……………………………..
zawarta w dniu ……………………………. w Suchaniu, pomiędzy:
Gminą Suchań ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań, reprezentowaną przez Stanisławę Bodnar –
Burmistrza Suchania,
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”, a
................................................................................................................................................................
reprezentowaną przez ...........................................................................................................................
NIP: ........................................................
Regon: ..............................................................................
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą".
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w
Wapnicy” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z
2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej w treści niniejszej umowy ,ustawą pzp".
§1
Postanowienia ogólne
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na
„Przebudowie drogi wewnętrznej w Wapnicy”.
2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi niepublicznej
wraz z dojściami do posesji i budynków, zjazdami do posesji zlokalizowanej na działce nr 709 oraz
z włączeniem do drogi gminnej zlokalizowanej na działce 294/1.
3. Zakres zamówienia obejmuje:
1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
2) roboty ziemne,
3) ustawienie krawężników, oporników i obrzeży,
4) jezdnię główną,
5) zjazdy do posesji,
6) miejsca pod pojemniki i kontenery,
7) dojścia do posesji (przyległe bezpośrednio do zjazdów),
8) dojścia do budynków,
9) schody terenowe w ciągu dojścia do budynku nr 40,
10) kanalizację deszczową,
11) roboty wykończeniowe.
4. Przedmiot umowy należy wykonać na podstawie dokumentacji, będącej integralną częścią
niniejszej umowy, zawierającej:
1) projekt budowlany wykonawczy,
2) przedmiar robót,
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
4) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
5. Podstawą prawną wykonania robót jest Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających
pozwolenia na budowę.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w ust. 1-3
zgodnie z dokumentacją, postanowieniami umowy, STWiOR, obowiązującymi przepisami prawa
oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnień z Zamawiającym
poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
i dokumentacją projektową oraz oświadcza, że nie wnosi do niej uwag i uznaje ją za podstawę do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
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§2
Kierownik robót, inspektor nadzoru i personel Wykonawcy
1. Kierownikiem robót będzie: ....................................... nr tel. .................... posiadający uprawnienia
budowlane nr .................................... wydane w dniu .............................................
2. Funkcję Inspektora Nadzoru pełnić będzie: .................................................. nr tel. ..................
3. Zamawiający określa, że Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę
wszystkie osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy:
1) wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
2) wykonanie robót ziemnych,
3) wykonanie podbudowy,
4) wykonanie kanalizacji.
Obowiązek ten dotyczy także Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na
umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
4. Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia przekazania placu budowy przekaże Zamawiającemu wykaz
osób, które realizują przedmiot umowy w zakresie wskazanym w ust. 4, wraz z oświadczeniem, że
są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji
wykazu i przekazywania jej Zamawiającemu w ciągu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby
wskazanej w wykazie. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.
5. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany, w terminie nie
dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania wezwania, przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 4. Dowodami są w
szczególności potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zanonimizowane
(pozbawione danych osobowych) kopie umów o pracę oraz dokumenty potwierdzające opłacanie
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę
(wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek).
6. W trakcie realizacji umowy Zamawiający, uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie wykonywania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
obowiązków określonych w ust. 3-5. W szczególności uprawnienia kontrolne polegają na:
1) żądaniu oświadczeń, dokumentów oraz wyjaśnień dotyczących spełnienia wymogów
określonych w ust. 3-5,
2) przeprowadzania kontroli w miejscu realizacji umowy.
§3
Podwykonawcy
1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, z wyłączeniem
kluczowych części zamówienia zastrzeżonych przez Zamawiającego w SIWZ do osobistego
wykonania przez Wykonawcę, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić
Zamawiającemu projekt umowy i każdą zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej
z projektem umowy. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania
projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa się za
akceptację projektu umowy lub jego zmiany.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający
w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o
podwykonawstwo nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na
zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
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4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawierać w
szczególności:
1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania
robót objętych umową;
2) kwotę wynagrodzenia;
3) termin wykonania robót - musi być krótszy lub musi przypadać na ten sam dzień, co termin
zakończenia robót wskazany w niniejszej umowie;
4) termin wystawienia faktury - nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru robót;
5) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia doręczenia faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej, dostawy lub usługi i powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał
wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za
zakres zlecony Podwykonawcy);
6) termin rękojmi nie może upływać wcześniej niż termin rękojmi wskazany w niniejszej umowie
w § 8;
5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami nie może
zawierać postanowień:
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
2) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
odbioru robót przez Zamawiającego;
3) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego;
4) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w formie
zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.
6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest
przedstawić Zamawiającemu, kopie zawartych umów poświadczone za zgodność z oryginałem,
których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich 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 w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000
zł.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 4 pkt 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary
umownej.
8. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać postanowienia
określone w ust. 4 niniejszego paragrafu, jak również nie może zawierać postanowień określonych
w ust. 5.
9. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści
zgodnej z projektem umowy.
10. Postanowienia ust. 2 - 8 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
11. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji
dotyczących Podwykonawców.
12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, dostawy i usługi,
które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy, tak jakby były one działaniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
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13. Niezależnie od postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy
na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien
zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego,
Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś
sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy uznane będzie za nienależyte
wykonanie umowy.
14. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie części robót przez Podwykonawców, na których
nie wyraził zgody w formie pisemnej, w trybie określonym powyżej. Wyklucza się odmienną
interpretację postanowień umowy, nawet jeżeli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiający
lub jego reprezentanci na budowie powezmą wiedzę o innych uczestnikach robót budowlanych.
§4
Prawa i obowiązki stron umowy
1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści niniejszej umowy i SIWZ do obowiązków
Zamawiającego należy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,
2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 4 niniejszej umowy,
3) dokonanie odbioru końcowego robót.
2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy dostosowanego do realizowanego
zakresu robót wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji,
2) opracowania Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
3) wykonywania dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robót, w
szczególności dla robót zanikających,
4) zapewnienia ochrony mienia i ochrony ppoż. znajdującego się na placu budowy,
5) oznaczenia terenu budowy, odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia
robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp,
6) zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych — zgodnie z
obowiązującymi, w tym zakresie przepisami,
7) uzgodnienia we własnym zakresie i na swój koszt tymczasowych zajęć terenów, niezbędnych
do prowadzenia robót budowlanych,
8) zapewnienia bezpieczeństwa i praw właścicielom posesji sąsiadujących z terenem budowy, w
zakresie dostępu do posesji i obsługi, przejezdności wszystkich dróg przechodzących w
sąsiedztwie przekazanego frontu robót a jeżeli nie będzie to możliwe, zabezpieczenia dojazdu
do poszczególnych posesji przez cały okres prowadzenia robót budowlanych,
9) utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,
10) dostarczania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie wszystkich materiałów użytych do realizacji
przedmiotu zamówienia (zgodnie ze STWiOR i przepisami powszechnie obowiązującymi)
celem uzyskania ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
11) przeprowadzania prób, pomiarów i sprawdzeń przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano — montażowych, na własny koszt,
12) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających,
13) usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza, itp. po
zakończeniu robót,
14) uporządkowania terenu oraz naprawienia na własny koszt nawierzchni sąsiadujących jezdni —
uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac,
15) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej budowy,
16) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej zawierającej:
a) oświadczenie Kierownika robót:
 o zgodności wykonania obiektu z projektem,
 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
b) oświadczenia projektanta o wystąpieniu zmian nieistotnych do projektów,
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3.

4.

5.
6.

c) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obejmującą cały zakres robót oraz
zmiany/aktualizację użytków gruntowych,
d) tabelaryczny wykaz zmian do projektów,
e) protokoły utylizacji wszelkich odpadów budowlanych,
f) protokoły prób, badań i sprawdzeń zgodnie ze STWiOR i obowiązującymi przepisami,
g) stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości
i inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie,
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania oryginałów wszelkich dostarczonych protokołów,
wyników badań i zaświadczeń. Dokumenty nie będące oryginałami (atesty uprawnienia, itp.)
muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez Kierownika robót.
Wszystkie materiały nie nadające się do ponownego wbudowania, a pochodzące z prowadzonych
w ramach inwestycji robót, wymagające wywozu, np. z robót rozbiórkowych, ziemnych, a także
ścinania oraz karczowania drzew i krzewów, będą stanowiły własność Wykonawcy.
Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r, o odpadach.
Pozyskane materiały drogowe powinny być wykorzystane w ramach prowadzonej inwestycji, po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z
przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych wszystkich
odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu
sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu
niniejszej umowy. Materiały drogowe, pozyskane z rozbiórki jezdni nadające się do ponownego
wbudowania, stanowią własność Gminy Suchań.
§5
Termin wykonania, odbiór końcowy

1. Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalają na dzień: ...........................................
2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust.1 niniejszego paragrafu

strony niniejszej umowy uznają pisemne zawiadomienie Kierownika robót o zakończeniu realizacji
robót budowlanych, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru końcowego i przekazania przedmiotu umowy Użytkownikowi do eksploatacji.
§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy, wynosi (łącznie z podatkiem
VAT) ............................... zł (słownie ................... /100) i obejmuje wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu niniejszej umowy.
2. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiarów
rzeczywiście wykonanych ilości robót oraz cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie
ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
3. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie i
pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym
podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o
przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej
umowie oraz SIWZ.
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§7
Warunki płatności
1. Podstawą zapłaty będzie faktura końcowa wystawiana przez Wykonawcę Zamawiającemu.
2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół
końcowego odbioru robót stwierdzający wykonanie zakresu umowy wraz z kosztorysem
powykonawczym i stwierdzający wykonanie dokumentacji powykonawczej.
3. Termin płatności faktur wynosi do 30 dni, licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze
VAT.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki na poczet wydatków Wykonawcy,
związanych z realizacją przedmiotu umowy.
7. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub w części - w
przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z
niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w
zapłacie.
8. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, warunkiem wypłaty
należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe, będą
przedstawione Zamawiającemu, jako załączniki do faktury VAT:
1) protokoły odbioru robót wykonanych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców;
2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiającego;
3) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających
płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Zamawiający dopuszcza
złożenie oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o niezaleganiu z
płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców, wyłącznie za zgodą
Zamawiającego;
9. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
Podwykonawcę lub dalszego. Podwykonawcę albo zgodnego oświadczenia Wykonawcy i
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z
zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty
budowlane lub przedłożonymi Zamawiającemu umowami o podwykonawstwo, których
przedmiotem są dostawy lub usługi.
10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust, 9 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.
11. Bezpośrednia zapłata wg ust. 9 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 9. Termin zgłaszania uwag – 7 dni od daty
doręczenia tej informacji do Wykonawcy.
13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego,
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
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14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
których mowa w ust. 9, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
15. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.
16. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o zmianie numeru
rachunku bankowego, adresu, firmy.
§8
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji za całość robót i
zastosowane urządzenia i materiały przez .......... miesięcy.
2. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
3. Okres rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru
robót.
§9
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny
całkowitej brutto podanej w ofercie cenowej tj. .................... zł (słownie złotych .....................).
2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
3. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach i terminach:
1) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokołu końcowego odbioru robót,
2) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po upływie
okresu rękojmi za wady.
4. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie
może być krótszy niż:
1) z tytułu należytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego
odbioru robót,
2) z tytułu usunięcia wad i usterek 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady.
§ 10
Ubezpieczenie
1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, kwota ubezpieczenia jest nie
niższa niż wartość brutto umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 przez
cały okres trwania umowy i przedstawiania jej wraz z dowodem jej opłacenia na każde żądanie
Zamawiającego.
§ 11
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy w
wysokości 0,1 % Wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy
dzień opóźnienia;
2) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w
okresie rękojmi za wady w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6
ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia w którym minął termin wyznaczony
przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek;
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3) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy, przez Zamawiającego z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto;
4) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robót, dostaw lub usług), który nie został
zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokości
1000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) za każde zdarzenie;
5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500,00 zł (słownie
złotych: pięćset) za każde zdarzenie;
6) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset) za każde
zdarzenie;
7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset) za każde
zdarzenie;
8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w
wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset) za każde zdarzenie;
9) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu wykazu osób, o którym mowa w § 2
ust. 4 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokości 100,00 zł (słownie złotych: sto) za
każdy dzień opóźnienia;
10) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie lub
jego aktualizacji, w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset) za każdy zdarzenie;
11) w przypadku opóźnienia w przekazaniu dowodów zatrudnienia osób wskazanych w wykazie, o
którym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy, w wysokości 100,00 zł (słownie złotych: sto) za
każdy dzień opóźnienia.
W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia lub zwłoki, ustalonych za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki, staje się wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki - w tym dniu;
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki - odpowiednio w każdym z tych
dni.
W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiającego w
protokole końcowym odbioru robót lub w okresie rękojmi za wady, Wykonawca wyraża zgodę na
usunięcie wad lub usterek na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z dowolnych należności
przysługujących Wykonawcy.
§ 12
Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, po wezwaniu i wyznaczeniu
siedmiodniowego terminu dodatkowego w następujących sytuacjach:
1) jeżeli Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót (placu budowy),
2) gdy Wykonawca zaniechał wykonywania robót z przyczyn leżących po jego stronie, przez okres
wynoszący co najmniej 20 dni,
3) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy w razie zaistnienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. Zarówno rozwiązanie umowy jak i odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej i
powinno zawierać uzasadnienie.
5. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego
obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
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1) w terminie 10 dni od dnia złożenia oświadczenia o rozwiązania umowy lub odstąpienia od

umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół
inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień rozwiązania umowy lub odstąpienia od
umowy;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swój
koszt, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu, o ile odstąpienie od
umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego nastąpiło z powodu okoliczności za
które Wykonawca nie odpowiada, wówczas przedmiotowe koszty poniesie Zamawiający;
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych od
zgłoszenia;
4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy urządzenia
zaplecza budowy.
§ 13
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy pzp.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy w
stosunku do treści oferty Wykonawcy, polegających na zmianie terminu wykonania przedmiotu
umowy, zmianie wynagrodzenia oraz zmianie Kierownika Robót lub Inspektora Nadzoru.
3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach:
1) gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, które będą miały wpływ na
przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;
2) gdy w toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i
niewypałów, prowadzenia badań archeologicznych itp. i będzie to miało wpływ na termin
realizacji robót podstawowych;
3) gdy w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym
charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki pogodowe uniemożliwiające, ze względów
technologicznych prowadzenia robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań,
aby roboty mogły zostać zrealizowane terminowo, na tę okoliczność kierownik robót sporządzi
wniosek do zamawiającego, który potwierdzi Inspektor Nadzoru;
4) gdy wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót
przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę;
5) gdy wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji robót, w szczególności odkrycie nie
zinwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie
wykonanych robót przez poprzednich wykonawców, i będzie to miało wpływ na termin
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
4. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku gdy ulegnie zmianie urzędowa stawka
podatku VAT na roboty budowlane.
5. Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu nastąpi aneksem do niniejszej
umowy sporządzonym na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez Zamawiającego.
6. Zmiana polegająca na zmianie Kierownika Robót, następować może na wniosek Wykonawcy,
za pisemną zgodą Zamawiającego. Wprowadzenie tej zmiany nastąpi aneksem do niniejszej
umowy.
7. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy pzp, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia lub Wykonawca wykaże, iż samodzielnie spełnia te
warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
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8. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny
wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany wraz z jej uzasadnieniem.
9. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej
zgody.
§ 14
Postanowienia końcowe
1. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów powstałych w wyniku lub w związku z realizacją
przedmiotu niniejszej Umowy będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Integralną część umowy stanowi SIWZ oraz oferta Wykonawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Umowę wraz z załącznikiem sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron Umowy.
Zamawiający:

Wykonawca:

…………………………………………………….

…………………………..……….……………….
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