- PROJEKTZałącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA nr .........................................
Zawarta w dniu ................................ w Krzepicach pomiędzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach z siedzibą:
42- 160 Krzepice, ul. Częstochowska 27,
NIP: 5741970409
REGON: 240267042
tel.: /34/ 317 50 33; e-mail gok.krzepice@op.pl
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez
Zastępcę Dyrektora – ...........................................................................
przy kontrasygnacie głównej księgowej – ...............................................
a ...................................................................................................................
NIP: ..................................
REGON: ...........................
tel./ fax. ....................................................
zwaną /zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:
..................................................................................................
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu „Infrastruktura Domów Kultury 2019”.
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie
ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty
w przetargu nieograniczonym rozstrzygniętym w dniu ...............................................................
§1
Przedmiot umowy
1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest „Remont budynku Gminnego Ośrodka
Kultury w Krzepicach na ul. Częstochowskiej 27”.
W zakres robót wchodzi kompletna realizacja przez Wykonawcę prac remontowych
wraz z dostawami i montażem urządzeń, wykonaniem dokumentacji powykonawczej oraz
wykonaniem wszystkich innych prac koniecznych do użytkowania obiektu, zgodnie z
obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem.
2.
Każdorazowa zmiana terminów i kolejność realizacji robót określona w
harmonogramie rzeczowo-finansowym wymagać będzie zatwierdzenia przez Zamawiającego,
natomiast nie będzie wymagać zmiany umowy w formie aneksu. Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 7 dni od
podpisania umowy.
3.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zgodnie z warunkami określonymi
w postanowieniach niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej,
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- PROJEKTobowiązującymi przepisami, polskimi normami oraz w :
a) SIWZ
b) Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB)
c) Przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym
d) Harmonogramie rzeczowo - finansowym realizacji
e) złożonej ofercie Wykonawcy.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami, o których mowa w ust. 3
oraz że przekazane mu dokumenty są kompletne i wystarczające do wykonania przedmiotu
zamówienia, a także, że otrzymał wszelkie dane od Zamawiającego niezbędne
do prawidłowego i terminowego wykonania zadania i w związku z tym oświadcza,
że nie zgłasza w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu.
5. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów, o których mowa
w ust. 4 w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte
w umowie, a następnie w dokumencie wymienionym w kolejności wskazanej w ust. 4.
6. Dokumenty załączone do umowy należy traktować jako wzajemne objaśniające się
i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały
miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu robót
oraz do zmiany sposobu ich wykonania.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań zamiennych, jednakże muszą być spełnione
warunki z art. 144 ust.1 Prawa zamówień publicznych. Rozwiązania zamienne nie mogą
wykraczać poza przedmiot zamówienia, powinny ulepszać realizowane zamówienie,
usprawniać proces budowy bądź zamieniać prace i nakłady w danej kategorii CPV.
Podstawą wykonania robót zamiennych będzie protokół konieczności rozwiązań zamiennych
zatwierdzony przez: Zamawiającego, Inspektora nadzoru i Wykonawcę wraz z wyliczeniem
wartości rozwiązań zamiennych na podstawie sporządzonego kosztorysu lub kalkulacji robót
(roboty dodatkowe wymagają akceptacji Zamawiającego).
§2
Termin wykonania zamówienia
1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem
protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.
2. Termin zakończenia robót 30.09.2019 r.
§3
Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót
wraz z wewnętrznym dziennikiem budowy, w terminie do 7 dni licząc od dnia
podpisania umowy;
2. Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;
3. Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;
4. Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
5. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonanie i odebrane prace.
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§4
Obowiązki Wykonawcy
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Przyjęcie ternu robót od Zamawiającego;
2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;
3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;
4) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom
określonym w p. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), okazania, na każde żądanie
Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności
z polską normą lub aprobata techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;
5) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;
6) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających
z następujących ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627
z późn. zm.),
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 65, poz. 628 z późn. zm.),
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować
z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;
7) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp,
ochronę p.poż i dozór mienia na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających
związek z prowadzonymi robotami;
8) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy
oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne
z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;
9) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich
działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;
10) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi
robotami, w tym także z ruchem pojazdów;
11) Dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym p. wyników, jak
również protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego
przedmiotu niniejszej umowy ;
12) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót ;
13) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym
stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
14) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy,
jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę
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w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub
instalacji;
15) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego
kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;
16) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski
w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usunięcia;
17) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
18) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty
podpisania umowy do czasu odbioru końcowego (na kwotę 300 000,00 zł).
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną
opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie
aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmować, co najmniej:
a) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej
w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu,
b) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej
z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich
od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem
lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą,
co najmniej wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie
ww. polis ubezpieczeniowych;
19) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego ( Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub o okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość
robót lub termin zakończenia robót;
20) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi
umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.
3. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami i wykonywania
przedmiotu umowy osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.
4. Zamiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie
i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką
zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione
w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek osób, o których mowa
4

- PROJEKTw ust. 3 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
6. Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika
wewnętrznego.
7. Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w
ustawie Prawo budowlane.
§5
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1.Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy stanowi
wynagrodzenie kosztorysowe o wielkości ustalonej w złożonej ofercie
brutto………………………..… zł
(słownie: …………………………………………………….)
w tym podatek VAT ......% …………...................................zł
(słownie…………………………………………….………..)
2.Obliczenie należnego wynagrodzenia za wykonane prace odbywać się będzie na podstawie
cen jednostkowych przedstawionych w ofercie oraz rzeczywiście wykonanych i odebranych
robót, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z określonego zakresu robót bez
wynagrodzenia dla Wykonawcy.
4.Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 obejmuje wartość robót i materiałów.
Materiały przewidziane do wbudowania powinny odpowiadać wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania.
5. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie jedną fakturą
przejściową za roboty wykonane w tym okresie oraz fakturą końcową wystawioną
po zakończeniu i odbiorze całości robót.
6. Podstawę do wystawienia faktury przejściowej za wykonane roboty stanowić będzie
protokół odbioru robót, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Robót i
zatwierdzony przez Zamawiającego.
Kwota faktury przejściowej nie może przekroczyć 40% kwoty umowy.
7. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego
przedmiotu umowy oraz kosztorys powykonawczy i kosztorys różnicowy za całość
wykonanych robót sporządzony na bazie kosztorysu ofertowego, zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru, Kierownika Robót i Zamawiającego.
8.Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie
do 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktur, przy czym za dzień zapłaty uważać
się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.
9. Stwierdzenie przez Zamawiającego wad, bądź niewłaściwego wykonania robót wstrzymuje
płatność faktury do czasu ich usunięcia i sporządzenia dodatkowego bezusterkowego
protokołu odbioru.
10.Wykonawca nie może pod rygorem nieważności – bez pisemnej i uprzedniej zgody
Zamawiającego przenieść na osobę trzecią żadnej wierzytelności wynikającej z niniejszej
umowy.
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- PROJEKT11.W przypadku uzasadnionej, uzgodnionej przez Strony zmiany zakresu umownego
elementów robót wymienionych w harmonogramie
rzeczowo- finansowym, nastąpi
odpowiednia zmiana wynagrodzenia określonego w §10 pkt 1 o kwotę wyliczoną na
podstawie cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym i ilości robót.
§6
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego
(ceny ofertowej brutto), o którym mowa w § 5 ust. 1, tj. .................................zł
(słownie złotych .................................) w formie ...............................................
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy
w następujących terminach:
1) 70 % wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego ( wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane;
2) 30 % wysokości zabezpieczenia- najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi
za wady.
3. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy Wykonawca
jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich
w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej
staranności przez wykonawcę lub jego podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.
4. Zamawiający przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczającej wezwie
na piśmie Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając ostateczny termin realizacji
świadczenia.
5.W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy
zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego.
§7
Kary umowne
1. Zamawiający może ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych
w następujących przypadkach:
a) Jeżeli nie przekaże Wykonawcy terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1
w wysokości 0,05 % ceny ofertowej brutto za każdy dzień zwłoki.
b) W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez
Zamawiającego 10% ceny ofertowej brutto.
c) Kara umowna opisana w art. 145 Prawa zamówień publicznych.
W tej sytuacji Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w określonym w umowie w § 2 ust. 2
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b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rękojmi- w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień
opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od terminu ustalonego na usunięcie wad do
terminu faktycznego ich usunięcia i podpisania protokołu,
d) za odstąpienie od umowy z przyczyn, które wystąpiły po stronie Wykonawcy, w
wysokości 10% ceny ofertowej brutto.
3. Nieprzedłożenie na każde wezwanie Zamawiającego, przez Wykonawcę dowodów, o
których mowa w dział III.pkt. 3. ppkt 3.4 SIWZ w terminie wskazanym przez zamawiającego
będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o
pracę w rozumieniu art. 22 przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości kwoty minimalnego
wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez
Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników na określonych warunkach) skutkować
będzie naliczeniem kary umownej w wysokości 5 000,00 zł. i zawiadomieniem Państwowej
Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę umową cywilnoprawną.
Po trzykrotnym naliczeniu kary za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na
umowę o pracę, o których mowa w § 7 ust. 2, Zamawiającemu przysługuje prawo do
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, ze skutkiem natychmiastowym.
Powyższe zapisy dotyczą również podwykonawców.
4.. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ustalonej
kary umownej, o której mowa w ust. 2 . Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwot
naliczonych tytułem należnej od wykonawcy kary umownej z przysługującego Wykonawcy
wynagrodzenia, na co wykonawca niniejszym wyraża zgodę.
5.. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.
§8
Umowne prawo odstąpienia od umowy
1. Zamawiający może odstąpić w całości lub w części od umowy w przypadku
przewidzianych przez ustawę Prawo zamówień publicznych i kodeks cywilny.
2. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób
podstawowy i / lub powtarzający się postanowienia umowy.
3. Do podstawowych naruszeń umowy zalicza się w szczególności następujące przypadki:
a) Wykonawca nie rozpoczął robót, w wyznaczonym w umowie terminie,
bez uzasadnionych przyczyn,
b) Wykonawca bez uzasadnienia wstrzymuje roboty na 30 dni,
c) Wykonawca nie przedłuża ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub
ubezpieczenia, na warunkach określonych w umowie,
d) Wykonawca zawarł mimo zakazu umowę z dalszym podwykonawcą, bądź zawarł ją z
naruszeniem postanowień niniejszej umowy,
e) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje spłacania swoich długów,
f) Wykonawca przy realizacji umowy narusza obowiązujące przepisy,
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jeżeli Wykonawca nie spełni zobowiązań wynikających z konieczności uzyskania zgody
zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą
5. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;
6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i powinno zawierać uzasadnienie.
7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji
wykonania przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz – jeżeli rozpoczęto
wykonanie robót budowlanych – zabezpieczenia robót, zinwentaryzowania robót a następnie
opuszczenia terenu budowy.
8. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn, które wystąpiły po stronie
Wykonawcy, to wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, sprzęt,
roboty wykonane zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę.
9. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu do 14 dni od
odstąpienia od umowy inwentaryzacji wykonanego przedmiotu umowy wg stanu na dzień
odstąpienia, prowadzonej przez Inspektora nadzoru.
10. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inspektora nadzoru wystawi oświadczenie
obejmujące wartość wykonanych robót składających się na przedmiot umowy, zakupionych
materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiące podstawę
do dokonania rozliczenia między Stronami.
11. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała
odstąpienie od umowy.
12. Niewykonanie przez wykonawcę obowiązku opisanego w ust. 9 w terminie w nim
określonym, upoważnia Zamawiającego do sporządzenia inwentaryzacji we własnym
zakresie, która będzie wiążąca dla stron dla potrzeb dokonania rozliczenia między nimi.
13. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczy
mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu
Zamawiający może od umowy odstąpić; powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
§9
Umowy o podwykonawstwo
1. Do zawarcia umowy przez wykonawcę z podwykonawcą jest wymagana zgoda
Zamawiającego Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub
zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy na przedstawionych warunkach.
Ponadto, w razie zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest w
terminie 3 dni od jej zawarcia, dostarczyć Zamawiającemu kopię zawartej z podwykonawcą
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2.
Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zapisy ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3.
Umowy, o których mowa w ust. 1 i 2 powinny być zawarte w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
4.
Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za działania lub zaniechania oraz uchybienia i zaniedbania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania lub
zaniechania.
5.
Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy nie gwarantują
odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, Zamawiający ma prawo
żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.
6.
Jeżeli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody, o której mowa w ust.1,
Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z § 9 ust.4 umowy, niezależnie
od prawa żądania zapłaty kary umownej, zgodnie z § 7 umowy.
7.
Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi
z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich
przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku
do Zamawiającego za zlecone do podwykonawców części robót.
8.
Wykonawca oświadcza, że będzie dokonywał terminowo płatności na rzecz
podwykonawców nie narażając Zamawiającego na negatywne konsekwencje z tytułu
solidarnej odpowiedzialności za wynagrodzenie podwykonawców. Wykonawca przyjmuje
na siebie następujące obowiązki związane z płatnościami dla podwykonawców:
1) Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni, przed upływem terminu zapłaty
na jego rzecz wynagrodzenia, doręczyć Zamawiającemu kopie otrzymanych przez
wykonawcę faktur VAT wystawionych przez podwykonawców, z którymi
Wykonawca zawarł umowy o podwykonawstwo, wraz z pisemnym oświadczeniem
podwykonawców, że Wykonawca uiścił na ich rzecz wszystkie wymagalne
należności z tytułu robót budowlanych realizowanych w ramach niniejszej umowy.
2) Postanowienie pkt 1 nie znajduje zastosowania w przypadku braku zlecenia
przez Wykonawcę podwykonawcom jakichkolwiek robót podlegających
rozliczeniu. W takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest doręczyć
Zamawiającemu w terminie określonym w pkt 1 oświadczenie o braku powierzenia
podwykonawców w jakiejkolwiek części rozliczanych robót;
3) Brak przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa
powyżej, uprawnia Zamawiającego do bezpośredniego uregulowania
wymagalnych należności na rzecz podwykonawców, z jednoczesnym potrąceniem
uiszczonych kwot z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co
Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.
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Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi
1. Wykonawca udziela zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości wykonanych robót
budowlanych, urządzeń i wyposażenia oraz pozostałych świadczeń wchodzących w
zakres przedmiotu umowy, a także zapewnia, że wykonane przez niego roboty
stanowiące przedmiot umowy zostały wykonane zgodnie z umową, specyfikacją
techniczną i dokumentacją projektową, a także zgodnie z najlepszą wiedzą
wykonawcy oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym istniejącymi w tym
zakresie polskimi normami.
2. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres .................... od dnia dokonania odbioru
końcowego. Okres obowiązywania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym
wskutek istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem było niemożliwe lub w sposób istotny utrudnione.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za
wady fizyczne w terminie 3 lat od daty dokonania odbioru końcowego na zasadach
określonych w kodeksie cywilnym. Okres rękojmi ulega przedłożeniu o czas, w
którym wskutek istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem było niemożliwe lub w sposób istotny utrudnione.
4. Odpowiedzialność wykonawcy za wady obejmuje wady, które ujawniły się po
dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub wady, o
których Zamawiający dowiedział się po dokonaniu odbioru końcowego, przy czym
Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma obowiązek usunąć również te wady,
które ujawniono po upływie okresu obowiązywania gwarancji jakości lub rękojmi,
lecz które powstały w okresie obowiązywania gwarancji jakości lub rękojmi.
5. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/ dostawcę urządzeń, materiałów
i robót, z których wykonawca korzystał, realizując niniejszą umowę, przewidują
dłuższy okres gwarancji niż niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza
gwarancja ulga automatycznemu przedłożeniu bez konieczności składania przez
Wykonawcę w tym zakresie dodatkowego oświadczenia i obowiązuje przez okres
równy okresowi gwarancji udzielonej przez danego producenta / dostawcę.
6. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dostrzeżonej wadzie pisemnie, faksem lub
emailem. Zawiadomienie będzie zawierać wykaz dostrzeżonych wad oraz wyznaczać
termin na ich usunięcie.
7. Ustala się, że w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest, na swój
koszt i ryzyko, między innymi do:
a) przeprowadzenia na własny koszt co najmniej 1 w roku przeglądu,
b) usuwania w uzgodnionym z Zamawiających terminie ujawnionych wad w
przedmiocie umowy oraz wszelkich szkód będących ich następstwem lub
dostarczenia rzeczy wolnych od wad,
c) przeprowadzenia napraw w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii urządzeń,
które nie są skutkiem niewłaściwej eksploatacji przez Zamawiającego. Właściwa
eksploatacja to każde działanie Zamawiającego realizowane zgodnie z
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konserwacji.
8. W przypadku gdy Wykonawca kwestionuje zasadność powiadomienia o wadach,
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin ujawnionych wad. Z
oględzin Strony sporządzają protokół zawierający poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego
będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez
Zamawiającego. Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do odnotowania
tego faktu w protokole sporządzonym na skutek oględzin i jednostronnego
podpisania wyżej wymienionego.
9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, powołując się na nadmierne koszty
lub trudności.
10. W przypadku odmowy usunięcia wad lub też nie usunięcia wad w wyznaczonym
terminie Zamawiający może powierzyć usunięcie wad lub dostarczenie rzeczy
wolnych od wad osobie trzeciej na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, lub
skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §7
umowy, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej.
11. Zamawiający w razie nie usunięcia wad może korzystać także z wszelkich innych
uprawnień wynikających z kodeksu cywilnego, zwłaszcza z uprawnienia do
dochodzenia naprawienia szkody z powodu wystąpienia wad i / lub ich nie usunięcia
w wyznaczonym terminie.
12. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przez Strony.
13. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może także żądać od Wykonawcy
usunięcia szkód, które wady spowodowały oraz usunięcia szkód powstałych w trakcie
usuwania wad, a także szkód powstałych wskutek przypadkowej utraty lub
uszkodzenia przedmiotu umowy.
14. Nie są objęte gwarancją szkody powstałe wskutek:
a) normalnego zużycia obiektu objętego gwarancją,
b) modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie dokonanych przez Zamawiającego wbrew
instrukcjom eksploatacji przekazanych Zamawiającemu.
c) siły wyższej,
d) wad powstałych po okresie obowiązywania gwarancji.
15. Jeżeli naprawa lub wymiana rzeczy dotkniętej wadą jest tego rodzaju, iż może istotnie
wpłynąć na użytkowanie obiektu lub jego istotne właściwości, Zamawiający może
żądać, aby po przeprowadzeniu prac naprawczych zostały przeprowadzone wszelkie
niezbędne w takim wypadku próby eksploatacyjne obiektu mające na celu
potwierdzenie sprawności jego działania.
16. Wybór sposobu usunięcia wad należy do Wykonawcy, jednakże Zamawiający może
zlecić określony sposób usunięcia, jeżeli przemawiają za tym względy technologiczne.
Wykonawca może nie uwzględnić powyższych zaleceń jedynie z ważnych powodów.
17. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego o gwarancji jakości.
18. Strony ustalają, że okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy
będzie odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji jakości. Odpowiedzialność z
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określonych w kodeksie cywilnym oraz na zasadach przewidzianych w niniejszej
umowie.
§ 11
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu
sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w
przypadkach:
a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana
jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany
wysokości stawki podatku VAT);
b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z :
- koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających
z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub
powszechnie obowiązujących przepisów prawa
( o czas niezbędny na wprowadzenie tych zmian) lub
- z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków
klimatycznych
(o czas, w którym – na skutek tych zdarzeń – nie było możliwe wykonanie umowy
i na który – w ich wyniku – jej wykonanie zostało przerwane)
- działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego
(o czas niezbędny do wykonania zamówienia) lub
- nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez
Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy
( o czas nieterminowego przekazania terenu budowy) lub
- wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę
(o czas, w którym – na skutek tych zdarzeń – nie było możliwe wykonanie umowy
i na który – w ich wyniku – jej wykonanie zostało przerwane) lub
- opóźnieniem związanym z uzyskaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl
ustawy Prawo budowlane dokumentów
(o czas niezbędny na uzyskanie tych dokumentów) lub
- przedłużeniem procedury udzielenia zamówienia
np. odwołanie (o czas przedłużenia procedury) lub
- koniecznością wykonania zamówień dodatkowych
(o czas niezbędny do wykonania tych robót).
c) inne zmiany:
- zmiany urządzeń oferowanych przez Wykonawcę w ofercie, na modele nowszej
generacji o tych samych lub wyższych parametrach, jeżeli maszyny i urządzenia
oferowane wyszły z produkcji, lub nie są dla nich dostępne części zamienne
lub serwisowanie. Zmiana ta może nastąpić jedynie po uzyskaniu zgody
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§ 12
Reprezentacja stron
1. Nadzór Inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie .............................
2. Kierownikiem robót z ramienia Wykonawcy będzie .............................posiadający
uprawnienia budowlane ..........................................tel...................................................
3. Z ramienia Zamawiającego do współdziałania w zakresie spraw realizacji niniejszej
umowy będzie ..................................tel......................................
§ 13
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez
Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw:
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113,poz. 759
ze zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.1118
ze zm) oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
nie stanowią inaczej.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

1.SIWZ
2.Specyfikacja techniczna wykonania robót budowlanych
3. Kosztorys ofertowy i przedmiar robót
4. Harmonogram rzeczowo – finansowy
5. Oferta wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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