Załącznik nr 1 do SWZ
UMOWA (wzór)
Zawarta w dniu ………………. w Krzepicach pomiędzy:
Gminą Krzepice z siedzibą: 42-160 Krzepice, ul. Częstochowska 13,
Regon 151398296, NIP 5742054873,
reprezentowaną przez:
Burmistrza Krzepic - Krystiana Kotynię
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - ...................................
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a firmą: .................................. (nazwa Wykonawcy)
z siedzibą w ..................................,
Regon: ….................................., NIP: ..................................,
reprezentowaną przez: ..................................,
zwaną dalej „Wykonawcą”,
zgodnie

z

wynikiem

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

przeprowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji –
art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019
ze zm.), zwanej dalej: „PZP”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
……………….

pod

numerem

...............................…,

na

wykonanie

zadania

Remont ul. Drozdki w Zajączkach Drugich, o następującej treści:
§1
Przedmiot i zakres umowy
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Remont ul. Drozdki
w Zajączkach Drugich, zwany dalej: Zamówieniem lub Przedmiotem Umowy,
w zakresie szczegółowo określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej:
SWZ, obejmującej przedmiar robót i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych, dalej: STWiOR, oraz w Ofercie Wykonawcy.
2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowiązującymi w Polsce przepisami prawa i normami jakości.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty budowlane, które okażą się
niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały
wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy
zgodnie z dokumentacją i nie wymagają zawarcia odrębnej umowy.
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5. Jeżeli wykonanie robót, o których mowa w ust. 3 i 4 będzie prowadziło
do

zwiększenia

wynagrodzenia

Wykonawcy,

wykonanie

tych

robót

musi

być

poprzedzone zmianą Umowy. Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót będzie ustalone
zgodnie z § 8 Umowy.
6. Roboty budowlane nieobjęte niniejszą Umową, nieujęte dokumentacją, które stały
się

niezbędne

stanowią

roboty

dodatkowe

w

rozumieniu

art.

455

ust.

1

pkt 3 PZP.
§2
Zmiany umowy - wynagrodzenie
1. Na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiający ma prawo, jeżeli jest
to niezbędne do zgodnej z Umową realizacji robót budowlanych, polecać dokonywanie
takich zmian ich jakości i ilości, jakie będą niezbędne dla wykonania Przedmiotu
Umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:
1) zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym,
2) pominąć część robót,
3) wykonać roboty nieobjęte kosztorysem ofertowym a ujęte w dokumentacji lub
takie, które są niezbędne do wykonania Umowy,
4) wykonać rozwiązania zamienne w stosunku do przedstawionych w dokumentacji.
2. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek
mierze Umowy, ale skutki tych zmian stanowią podstawę do zmiany - na wniosek
Wykonawcy - wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy.
3. Dopuszczalne są zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1
Umowy, wynikające z poleceń Zamawiającego określonych w ust. 1 oraz zasad
określonych w ust. 2, skutkujące zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o wartość
nie wyższą niż 25% wynagrodzenia umownego brutto.
4. Wykonawca nie wprowadzi żadnych zmian jakości i ilości robót bez pisemnego
polecenia Zamawiającego.
5. Wykonanie innych robót niż wymienione w kosztorysie ofertowym lub zmiana ilości
robót w stosunku do kosztorysu ofertowego wymaga sporządzenia przez Wykonawcę
protokołu konieczności zawierającego opis robót, uzasadnienie ich wykonania lub
zaniechania, wyliczenie wartości robót w oparciu o zapisy § 7 Umowy.
6. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót o których mowa w ust. 5
wyłącznie
W

po

przypadku

zatwierdzeniu
gdy

Wykonawca

protokołu
wykona

konieczności
wyżej

Zamawiającego, nie otrzyma za nie wynagrodzenia.

2/23

przez

wymienione

Zamawiającego.

roboty

bez

zgody

7. Brak akceptacji przez Wykonawcę poleceń Zamawiającego, o których mowa
w ust. 1 oraz 4 nie zwalania Wykonawcy z obowiązku ich realizacji.
8.

Po

zakończeniu

robót

Wykonawca

zobowiązany

jest

sporządzić

protokół

poinwentaryzacyjny, uwzględniający obmiary powykonawcze i kosztorys ofertowy.
§3
Zmiany umowy - terminy
1. Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, przewiduje
zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa
poprzez przedłużenie terminu o których mowa w § 4 ust. 1 lit. b Umowy,
w przypadku:
1)

wystąpienia

niemożliwych

do

przewidzenia

niekorzystnych

warunków

atmosferycznych, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót - pod warunkiem
wykazania wpływu zaistnienia takich warunków na realizację robót;
2)

konieczności

realizacji

robót

dodatkowych,

robót

zamiennych,

która

udokumentowana będzie zatwierdzonym protokołem konieczności, o czas niezbędny
do realizacji tych robót;
3) w sytuacji konieczności wykonania robót niezbędnych do wykonania Przedmiotu
Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają
realizację przedmiotu umowy;
4) wystąpienia innych opóźnień lub przestojów z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę;
5)

działania

siły

wyższej

i

klęsk

żywiołowych

uniemożliwiających

wykonanie

Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy.
3. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym
w ust.2, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu wniosek dotyczący
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę
do żądania takiej zmiany.
4. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3,
w terminie umożliwiającym jego weryfikację przez Zamawiającego przed upływem
terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. b Umowy.
5. Zmiana terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. b Umowy wymaga pisemnego
aneksu do Umowy, podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.
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6. Zmiana terminu, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. b Umowy nie powoduje
automatycznie zmiany wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy.
7. Zmiana terminu określonego w § 4 ust. 1 lit. b Umowy możliwa jest tylko
po wcześniejszym udokumentowaniu przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy i okresu rękojmi.
8. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowe
terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji
przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
§4
Terminy
1. Termin wykonania zamówienia:
a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: w dniu podpisania protokołu
przekazania pasa drogowego,
b)

zakończenie

realizacji

przedmiotu

zamówienia

wraz

z

jego

odbiorem:

w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ……. 2021 r.
2. Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych będzie przedłożenie Zamawiającemu
przez Wykonawcę zatwierdzonego projektu organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzenia robót. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana, jako powstała z przyczyn
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu
zakończenia robót.
§5
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy Strony ustalają
na

podstawie

oferty

Wykonawcy

wstępne

wynagrodzenie

kosztorysowe

brutto

w kwocie:
………………… zł (słownie: …………………………….……………), w tym podatek VAT .….%,
w kwocie: ………………. zł.
2. Wynagrodzenie ostateczne ustala się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych
robót wg cen przyjętych w kosztorysie ofertowym.
3.

Wynagrodzenie,

o

którym

mowa

w

ust.

1

odpowiada

zakresowi

robót

przedstawionemu w kosztorysie ofertowym opracowanym na podstawie przedmiarów
robót i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym. Wynagrodzenie to może być
powiększone lub pomniejszone o wartości wynikające z protokołów konieczności,
o których mowa w § 2 ust. 5 Umowy.
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4.

Zamawiający

ma

prawo

potrącenia

z

wierzytelności

Wykonawcy

wszelkich

wierzytelności Zamawiającego przysługujących mu wobec Wykonawcy, w tym również
kar i odsetek naliczonych zgodnie z § 16 Umowy.
§6
Ustawowa zmiana stawki VAT
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie określone w § 5
ust. 1 Umowy zostanie zmienione poprzez uwzględnienie nowej stawki podatku.
Wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie
wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie
zmiany.
§7
Kalkulacje cen jednostkowych
1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami
§ 1 ust. 3 i 4, § 2 ust. 1 oraz § 3 ust. 2 Umowy odpowiadają opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym
używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1
Umowy.
2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami
§ 1 ust. 3 i 4, § 2 ust. 1 oraz § 3 ust. 2 Umowy nie odpowiadają opisowi pozycji
w

kosztorysie

ofertowym,

Wykonawca

powinien

przedłożyć

do

akceptacji

Zamawiającemu kalkulację ceny jednostkowej tych robót.
3. Do rozliczenia robót, dla których nie zostały określone w kosztorysie ofertowym
ceny jednostkowe, Wykonawca zastosuje składniki cenotwórcze do kosztorysowania
nie

większe,

jak

przy

opracowywaniu

oferty

oraz

ceny

jednostkowe

sprzętu

i materiałów, nie wyższe od średnich cen rynkowych dla okresu wykonywania tych
robót, a w razie ich braku – nie wyższe od średnich cen INTERCENBUD dla okresu
wykonywania tych robót.
4. Wykonawca dokona wyliczeń cen, o których mowa w ust. 1 - 3 oraz przedstawi
Zamawiającemu do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian
(w

formie

protokołu

konieczności)

przed

rozpoczęciem

robót

wynikających

z tych zmian.
5. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu
będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 - 3 powyżej,
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Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone w ust. 1 – 3
powyżej.
§8
Rozliczenie
1.

Wykonawca

oświadcza,

że

jest

płatnikiem

podatku

VAT

uprawnionym

do wystawienia faktury.
2. Rozliczenie wynagrodzenia pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi
za

wykonane

elementy

robót

wchodzące

w

zakres

Przedmiotu

Umowy

wyszczególnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, obliczone jako iloczyn cen
jednostkowych wskazanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym i obmiaru
faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez Zamawiającego, powiększonych
o podatek VAT.
3. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będzie wystawiona przez Wykonawcę
faktura końcowa na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu
odbioru robót. Termin płatności dostarczonej do siedziby Zamawiającego faktury
ustala się na 30 dni od daty doręczenia/wpływu do siedziby Zamawiającego wraz
z kosztorysem powykonawczym i książką obmiarów.
4. Fakturę należy wystawić w sposób następujący:
Nabywca:
Gmina Krzepice, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice,
NIP: 5742054873
Odbiorca:
Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice.
5. Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień, w którym nastąpiło
obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.
6. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu Przedmiotu Umowy lub zwłoki
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie
pomniejszona o wartość kar umownych ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone
w § 15 Umowy.
7. Faktura za wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy będzie płatna
przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze.
8. Zasady rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami będą odbywały
się zgodnie z art. 465 PZP (Uwaga: Termin zgłoszenia uwag w formie pisemnej, przez
Wykonawców o których mowa w art. 465 ust. 4 wynosi 10 dni kalendarzowych).
Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane
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części zamówienia jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranej
części zamówienia.
§9
Odbiór końcowy
1. Strony ustalają że, podpisany protokół odbioru końcowego z czynności dokonanych
przez Komisję powołaną przez Zamawiającego w obecności: Wykonawcy Robót,
Przedstawicieli Zamawiającego oraz zatwierdzony przez Zamawiającego stanowić
będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanego Przedmiotu Umowy.
2. Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego nastąpi w terminie do 10 dni, licząc
od daty zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości
do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 7-ego dnia,
licząc od dnia ich rozpoczęcia. Komisja Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy,
w terminie nie dłuższym jak 5 dni od daty zakończenia robót dokona przeglądu
technicznego wskazując Wykonawcy ewentualne usterki i termin ich usunięcia.
5. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.
6. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu

dokumentację

powykonawczą,

oraz

wszystkie

dokumenty

pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności
badania wymagane wg STWiOR, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa
wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia
i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych
dokumentów obciąża Wykonawcę.
7. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
8. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego
pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce
ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z Umowy.
9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie
osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, to Zamawiający
odmówi odbioru z winy Wykonawcy.
10. Jeżeli

w toku

czynności

odbioru

końcowego

stwierdzone wady:
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przedmiotu

umowy

zostaną

1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad,
wyznaczając

odpowiedni

termin;

fakt

usunięcia

wad

zostanie

stwierdzony

protokolarnie;
2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej,
estetycznej i technicznej;
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie
z przeznaczeniem to Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami
na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.
11. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były
przewidziane Umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania.
Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały
bądź wykonane roboty są niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych
obciążają

Wykonawcę.

W

przeciwnym

wypadku

koszty

tych

badań

obciążają

Zamawiającego.
§ 10
Obowiązki Zamawiającego
1. Do obowiązków Zamawiającego w ramach wykonania niniejszej umowy należy,
w szczególności:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy pasa drogowego w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy,
2) współdziałanie z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania przedmiotu
umowy,
3) odbiór robót, zgodnie z postanowieniami Umowy,
4) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty, zgodnie
z postanowieniami Umowy.
§ 11
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca, poza innymi wymienionymi w Umowie i wynikającymi z przepisów
prawa obowiązkami, jest zobowiązany do:
a) prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją Przedmiotu
Umowy zgodnie ze specyfikacją techniczną, warunkami wykonania i odbioru oraz
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z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz
z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami,
b) przejęcia pasa drogowego i utrzymywania go w stanie wolnym od przeszkód
komunikacyjnych,
i

zbędnych

usuwania

materiałów,

i

składowania

odpadów

i

wszelkich

śmieci

oraz

urządzeń

pomocniczych

niepotrzebnych

urządzeń

prowizorycznych,
c) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót oraz dbania o stan techniczny
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót budowlanych,
d) zorganizowania robót w taki sposób, aby umożliwić lokalnych ruch kołowy i pieszy
w trakcie robót budowlanych oraz dostęp do prywatnych obszarów położonych
w obszarze wykonywanych robót,
e) wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych,
f) prowadzenia książki obmiarów i udostępnianie jej Zamawiającemu oraz innym
upoważnionym osobom lub organom. Wykonawca na bieżąco będzie dokonywał
zapisów obmiarów wykonanych robót, w szczególności wszystkich robót zanikających
i ulegających zakryciu. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości
robót budowlanych jak i materiałów. Wszystkie materiały, które będą zużyte
do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Prawie
Budowlanym i ustawie o wyrobach budowlanych oraz winny odpowiadać wymaganiom
określonym w STWiOR, być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wnioski o zatwierdzenie materiałów wraz
z kopiami wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz
deklaracji zgodności na materiały użyte do wykonania umowy,
g) zapewnienia wykonywania robót przez pracowników posiadających wymagane
kwalifikacje oraz za pomocą sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych,
h) wykonywania robót przy zachowaniu warunków BHP, ochrony ppoż. oraz warunków
wymaganych przez Prawo Budowlane,
i)

ochrony

i

zabezpieczenia

własnego

mienia

znajdującego

się

na

obszarze

prowadzonych robót,
j) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych
w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania,
k) zagospodarowania obszaru prowadzonych robót na własny koszt oraz ponoszenia
kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji przedmiotu Umowy,
l) pisemnego powiadamiania Zamawiającego o planowanym odbiorze końcowym
na co najmniej 7 dni przed planowanym odbiorem,
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m) przekazania Zamawiającemu przy odbiorze robót atestów i gwarancji udzielonych
przez dostawców materiałów i urządzeń,
n) przekazania Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów
zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
o) uporządkowania zajętego terenu bezzwłocznie po zakończeniu prac, do daty
dokonania odbioru końcowego,
p) dostarczenia niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań i prób
laboratoryjnych dotyczących realizowanego przedmiotu Umowy,
r) usuwania wszelkich wad usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie
trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin
technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia,
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za obszar prowadzonych robót od chwili
przejęcia pasa drogowego.
3. Za szkody na obszarze prowadzonych robót, w których nie ustalono sprawcy,
odpowiada Wykonawca.
4. Wykonawca gwarantuje dostarczenie na własny koszt materiałów pomocniczych
do zabezpieczenia obszaru, na którym prowadzone są roboty.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy przy zastosowaniu
materiałów

i

urządzeń

dopuszczonych

do

odpowiadających

obrotu

i

co

stosowania

w

do

jakości

budownictwie

wymogom
oraz

wyrobów

wymaganiom

Zamawiającego.
6. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę,
podwykonawcę

lub

dalszego

podwykonawcę

niezaakceptowanych

przez

Zamawiającego materiałów, Zamawiający może polecić Wykonawcy niezwłoczne ich
usunięcie i zastąpienie zaakceptowanymi materiałami.
7. Wykonawca na własny koszt utrzyma stały dostęp do wszystkich nieruchomości
sąsiadujących z obszarem prowadzonych robót przez cały okres trwania robót.
8. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne
okoliczności,
prowadzonych

aby
robót

zabezpieczyć
i

znajdujące

nieruchomości
się

w

nich

sąsiadujące
budynki

przed

z

obszarem

jakimkolwiek

oddziaływaniem czy uszkodzeniami.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną w stosunku do Zamawiającego
i osób trzecich za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń
wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z obszarem
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prowadzonych robót w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia
czy szkody.
10. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich urządzeń: kanalizacja,
odwodnienie, wodociągi, gazociągi, linie i słupy teletechniczne i elektryczne
i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących
uszkodzić istniejące instalacje.
11. Wykonawca

będzie

odpowiedzialny za wszelkie

uszkodzenia

dróg,

rowów

odwadniających, wodociągów, sieci kanalizacyjnych, gazociągów, słupów i linii
energetycznych,

kabli,

punktów

osnowy

geodezyjnej

i

innych

instalacji

jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub jego podwykonawców
podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe
uszkodzenia a także, jeżeli to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbędne dla
usunięcia powstałej szkody na własny koszt.
12. Wykonawca w trakcie wykonywania robót musi zabezpieczyć istniejące znaki
geodezyjne oraz urządzenia zabezpieczające te znaki podlegające ochronie zgodnie
z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
13.

W

przypadku

materiałów

pochodzących

z

rozbiórki

a

nadających

się

do wykorzystania, Zamawiający może wskazać Wykonawcy miejsce ich złożenia
z transportem na odległość do 5 km.
14. Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi służbami za użytkowanie
dróg publicznych w związku z realizacją Umowy.
§ 12
Materiały
1.

Przedmiot

Umowy

zostanie

wykonany

z

materiałów

dostarczonych

przez

Wykonawcę.
2. Materiały używane do wykonywanych robót powinny odpowiadać co do jakości
wymogom

wyrobów

dopuszczonych

do

obrotu

i

stosowania

w

budownictwie,

określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom SWZ.
§ 13
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności w okresie realizacji Przedmiotu Umowy na kwotę
w wysokości co najmniej 25 000,00 zł. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca
przedłoży polisę lub inny dokument potwierdzający powyższe ubezpieczenie.
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2. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć
Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie
do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.
3. W przypadku nie odnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy,
Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt.
Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym
ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.
4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 2 Umowy wystąpi
konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca
zobowiązany

jest

do

przedłużenia

terminu

ważności

wniesionej

polisy

ubezpieczeniowej, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy
ubezpieczeniowej na okres wynikający z przedłużonego terminu realizacji umowy
do umowy.
§ 14
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości 5%
ceny oferty brutto tj. ………………. zł w formie ………………………………….
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie pieniężnej Wykonawca wnosi
je na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Krzepicach
Nr konta 09825000032100000000420002
Zabezpieczenie wnosi się do dnia podpisania umowy.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 zostanie zwrócone lub zwolnione
Wykonawcy w terminach:
a) 70% po końcowym odbiorze robót w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu
odbioru końcowego bez usterek,
b) 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.
3.

W

przypadku

nienależytego

wykonania

zamówienia

lub

nieusunięcia

wad

przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się
własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z Umową wykonania
robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 18 ust. 2 Umowy,
wystąpi

konieczność

przedłużenia

terminu
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realizacji

zamówienia

w

stosunku

do terminu przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu
ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest
to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu
do umowy.

W przeciwnym

razie

Zamawiający

ma

prawo

potrącić

wartość

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z płatności za wykonanie Przedmiotu
Umowy.
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka form, o których mowa w Rozdziale XIX SWZ. Zmiana formy
zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokości.
§ 15
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres …….
miesięcy, zgodnie z treścią oferty.
2. Strony postanawiają, że okres rękojmi za wady fizyczne jest równy okresowi
gwarancji i rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego całego
Przedmiotu Umowy.
3. Gwarancja obejmuje:
1) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach
udzielonej gwarancji;
2) usuwanie wszelkich wad tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży
jak i powstałych w okresie gwarancji;
3) koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy)
ponosi Wykonawca;
4. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek:
1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej,
za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
2) normalnego zużycia technicznego.
5. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze końcowym.
6. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić
Wykonawcę na piśmie.
7. Ustala się następujące terminy usunięcia wad:
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1) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie
urządzenia – niezwłocznie,
2) w pozostałych przypadkach, w terminie ustalonym w protokole z przeglądu
gwarancyjnego.
8. Jeżeli okaże się że usunięcie wady ze względów technicznych nie jest możliwe
w uzgodnionym terminie, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie
Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości
technologicznych

i

sztuki

budowlanej.

Niedotrzymanie

przez

Wykonawcę

wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad.
9. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie
wywiązywania się z terminów, o których mowa w ust. 8, Zamawiający zleci usunięcie
tych wad innemu podmiotowi obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty
z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem
Wykonawcy

i

Zamawiającego,

przygotowany

przez

Wykonawcę

po

uprzednim

zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.
11. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, okres gwarancyjny zostanie
wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub
usterek, a datą ich usunięcia.
12. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się
na wniosek Zamawiającego i zostanie przesłany do Wykonawcy przed upływem okresu
gwarancji lub rękojmi.
13. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem
Wykonawcy.
14. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się
do usunięcia tych wad lub usterek w terminie ustalonym protokole z przeglądu,
Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady.
§ 16
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a)

za

odstąpienie

od

umowy

przez

Zamawiającego

z

przyczyn,

za

które

odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;
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b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
za każdy dzień zwłoki;
c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem

są

roboty

budowlane

lub

projektu

jej

zmiany

-

w

wysokości

500,00 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany;
d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 500,00 złotych za każdą
nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;
e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę;
f)

za

brak

zapłaty

należnego

wynagrodzenia

Podwykonawcom

lub

dalszym

Podwykonawcom - w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia brutto za każde
dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub
dalszych Podwykonawców;
g)

za

brak

dokonania

wymaganej

przez

Zamawiającego

zmiany

umowy

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego
terminie – w wysokości 1 000,00 złotych;
h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż:
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca – w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa
w § 5 ust. 1 Umowy;
i) za przebywanie w obszarze wykonywania robót osoby, o której mowa w § 20
Umowy, niezatrudnionej na umowę o pracę – w wysokości 1 000,00 złotych za każdy
taki przypadek;
j) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego,
czyli

przed

upłynięciem

wynagrodzenia

okresu

umownego

gwarancji

brutto,

o

lub

którym

rękojmi
mowa

w

–

w

§

5

wysokości
ust.

1

0,1%

Umowy,

za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości
10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
z wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 PZP.
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3.

Kary

umowne,

o

których

mowa

w

niniejszej

umowie

będą

potrącane

z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Kary będą potrącane bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
6. Zamawiający może usunąć, bez zgody sądu powszechnego, w zastępstwie
Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.
7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona
od nowych terminów.
8. Kary umowne za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt b), czyli
"za zwłokę w oddaniu Przedmiotu Umowy" oraz "za zwłokę w usunięciu wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym", o którym mowa w ust. 1 pkt j) nie mogą
przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1
Umowy.
9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony
umowy nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa
w § 5 ust. 1 Umowy.
§ 17
Podwykonawstwo
1. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawców z dalszymi
podwykonawcami winny być zawierane w formie pisemnej.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający:
a) zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
objęte niniejszą umową („umowa o podwykonawstwo”),
b) dokonać zmiany umowy o podwykonawstwo,
jest zobowiązany, w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu
projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu zmiany takiej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem
umowy.
3. Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi
zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:
a) zakresu robot przewidzianych do wykonania,
b) terminu realizacji robot,
c) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie robot,
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d) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tym
zastrzeżeniem, ze termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej,
e) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy.
4. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu takiej umowy, jeżeli:
a) nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, w szczególności nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 3,
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej.
5. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego
projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 4, uważa się za
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca mają obowiązek przedłożyć
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy:
a) o podwykonawstwo określonej w ust. 2, której przedmiotem są roboty budowlane
objęte niniejszą Umową,
b) o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie
zamówienia publicznego (wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości
większej niż 50 000,00 zł).
7. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo
określonej w ust. 6 lit. a, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy w przypadkach,
o których mowa w ust. 4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu
do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w zdaniu
poprzednim uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
8. W przypadku umowy o podwykonawstwo określonej w ust. 6 lit. b, jeżeli termin
zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6 lit. b, Zamawiający
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem zapłaty kary umownej.
9. Postanowienia, o których mowa w ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do zmian danej
umowy o podwykonawstwo.
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10.

Wykonawca

odpowiada

za

działanie

podwykonawców

lub

dalszych

podwykonawców jak za swoje własne.
§ 18
Wynagrodzenie podwykonawcy
1.

Zamawiający

przysługującego

dokonuje

bezpośredniej

podwykonawcy

lub

zapłaty

dalszemu

wymagalnego
podwykonawcy,

wynagrodzenia
który

zawarł

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są

roboty

budowlane,

lub

który

zawarł

przedłożoną

Zamawiającemu

umowę

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych
po

zaakceptowaniu

przedmiotem

są

przez
roboty

Zamawiającego
budowlane,

lub

umowy
po

o

podwykonawstwo,

przedłożeniu

której

Zamawiającemu

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi.
3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający jest obowiązany umożliwić
Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa
w ust. 1. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni
od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie
roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy
o podwykonawstwo.
5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, 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 dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy, albo
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.
6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia
publicznego przez Zamawiającego.
8.

Dowodem

potwierdzającym

zapłatę

wymagalnego

wynagrodzenia

należnego

Wykonawcom lub dalszym podwykonawcom są dowody potwierdzające brak zaległości
w szczególności dokumenty z rozliczenia pieniężnego dokonanego za pośrednictwem
banku (art. 63 – 68 ustawy prawo bankowe) oraz oświadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy o otrzymaniu należności za wykonane przez niego roboty lub
bankowy

dowód

potwierdzenia

przelewu

środków

pieniężnych

na

rachunek

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wyciąg z rachunku z informacją
o zapłacie za roboty budowlane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i zmianie
stanu rachunku bankowego (art. 728 § 2 kc) lub pokwitowanie – potwierdzenie
zapłaty na podstawie kodeksu cywilnego (np. art. 462 kc) wraz z oświadczeniem
o braku wad oświadczenia woli w tym zakresie.
§ 19
Prawo odstąpienia od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących
okolicznościach:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
c) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni;
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d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postępowania,
stosuje

materiały

niezgodne

z

wymaganiami

oraz

nie

reaguje

na

polecenia

Zamawiającego.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktury,
określonego w niniejszej umowie;
b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia
podpisania protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności;
c) Zamawiający

zawiadomi

Wykonawcę,

iż

wobec

zaistnienia

uprzednio

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec
Wykonawcy

- odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie

30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.
3. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od

Umowy, Wykonawca sporządzi

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy;
c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych
niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy;
d) Wykonawca

zgłosi

do

dokonania

odbioru

robót

przerwanych

oraz

robót

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które
Wykonawca nie odpowiada;
e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie

14 dni, usunie z obszaru

prowadzonych robót urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiące
zaplecze robót.
5. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia od Umowy;
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b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów
budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem
obszaru prowadzonych robót, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych
obiektów i urządzeń;
c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór obszaru prowadzonych robót.
§ 20
Wymagania dotyczące zatrudnienia
1. Na podstawie art. 95 PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób
wykonujących prace fizyczne bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, których
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.).
Obowiązek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy nie dotyczy osób pełniących
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).
2.

W

trakcie

realizacji

zamówienia

na

każde

wezwanie

Zamawiającego

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
1) oświadczenie zatrudnionego pracownika;
2) oświadczenia

Wykonawcy

lub

Podwykonawcy

o

zatrudnieniu

pracownika

na podstawie umowy o pracę;
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego
pracownika;
4) inne dokumenty
- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres
obowiązków pracownika.
Pracodawcą musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony
zgodnie

z

przepisami

PZP

Podwykonawca

lub

dalszy

Podwykonawca.

Bez przedstawienia jednego z powyższych dokumentów osoby, które muszą być
zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy.
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§ 21
Kierowanie robotami
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi
Umową przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.
2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami osobę wskazaną
w Ofercie Wykonawcy. Zmiana osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie
i

wymaga

pisemnego

zaakceptowania

przez

Zamawiającego.

Zamawiający

zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie
wtedy, gdy osoba wyznaczona przez Wykonawcę posiada uprawnienia budowlane
do kierowania robotami w zakresie dróg.
3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa
w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami
wskazanej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca
z braku kierownictwa robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu
zakończenia robót lub do zgłaszania roszczeń finansowych przez Wykonawcę. To samo
dotyczy sytuacji, w której Zamawiający odmówi akceptacji osoby zaproponowanej
przez Wykonawcę.
4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innej osoby
niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez
Zamawiającego z winy Wykonawcy.
§ 22
Cesje
Strony umowy zgodnie ustalają, że Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie może dokonać na rzecz
osoby

trzeciej

cesji

wierzytelności

pieniężnej

lub

przeniesienia

obowiązków

wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej.
§ 23
Rozstrzyganie sporów
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygnąć
polubownie. W razie braku polubownego porozumienia spory rozstrzygane będą przez
sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
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§ 24
Inne postanowienia umowy
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi,

Kodeksu

o

rozwiązaniach

szczególnych

cywilnego

oraz

związanych

ustawy
z

z

dnia

2

zapobieganiem,

marca

2020

r.

przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.).
§ 25
Liczba egzemplarzy umowy
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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