Załącznik nr 6
UMOWA nr ………………..
- wzór zawarta w dniu …..…. r. w Pępowie
pomiędzy:
Gminą Pępowo, ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, NIP 6961840454,
REGON 411050592 reprezentowaną przez:
1. Grzegorza Matuszaka – Wójta Gminy Pępowo
2. Marię Stachowiak – Skarbnika Gminy Pępowo
zwaną dalej Zamawiającym, a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
(nazwa firmy)…………………………………………………………………………………..
z siedzibą w …………………………….., kod pocztowy …………………….. przy
ul. …………………………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………… …………… Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………….. …., NIP …………….,
REGON……………………., kapitał zakładowy w wysokości ………………………. (dot.
sp. z o.o.), (kapitał zakładowy w wys………….. i wpłacony w wys. ……….. (dot. spółki
S.A.)
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej)
(imię i nazwisko) ……………………… Nr PESEL…………………………, przedsiębiorcą
działającym pod firmą …………………………………………………………, z siedzibą
w …………………….... przy ulicy …………………………, wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP ……………………,
REGON………………………
(w przypadku spółki cywilnej)
(imię
i
nazwisko)
…………………………………………….
Nr
PESEL…………………………,
przedsiębiorcą
działającym
pod
firmą
…………………………………………………………,
z
siedzibą
w …………………… przy ulicy …………………………, wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP ……………………,
REGON………………………
oraz
(imię
i
nazwisko)
…………………………………………….
Nr
PESEL…………………………,
przedsiębiorcą
działającym
pod
firmą
…………………………………………………………, z siedzibą w ………………………
przy ulicy …………………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności
Gospodarczej
(CEIDG),
NIP
……………………,
REGON………………………
- to jest wspólnikami spółki cywilnej pod nazwą …………………………………………, z
siedzibą …………………., NIP…………………….REGON……………………………
reprezentowanym(ą) przez:
1. ………………………………………….
zwanym(ą) dalej Wykonawcą

Preambuła
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania nr WRG.271.10.2018
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986).
Zadanie realizowane w ramach
Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.3
„Gospodarka wodno - ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno - ściekowa”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020.
§1
Przedmiot umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego roboty budowlane
polegające na rozbudowie oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie
2. Szczegółowy zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:
 pompowni głównej ścieków,
 stacji zlewnej ścieków dowożonych z sitopiaskownikiem, z obiegiem awaryjnym, z
odpływem do kanalizacji zakładowej i zbiorników zlewnych, zbiorniki zlewne oraz
wodociąg W5 i W6.
 punktu zlewnego dla WUKO,
 sitopiaskownika głównego z obiegiem awaryjnym i rurociągiem tłocznym z
pompowni głównej do pompowni pośredniej, wodociągiem i siecią cieplną,
 pompowni pośredniej II stopnia,
 modernizację istniejącego bloku biologicznego ( ZRB ),
 komór nitryfikacji z komorą rozdziału, pompownią recyrkulacji zewnętrznej, osadniki
wtórne.
 stacji koagulantu,
 zagęszczacza osadu, rurociągu osadu zagęszczonego i rurociągu odcieków,
 stacji dmuchaw z rurociągiem powietrza,
 sieci technologicznych międzyobiektowych i przebudowę istniejących sieci wod-kan i
gaz.
 dróg, placów, chodników i zagospodarowanie terenu,
 robót rozbiórkowych,
 robót zabezpieczających w istniejącym ZRB (wystąpią w przypadku postępującej
korozji ścian stalowych),
 instalacji elektrycznych i automatyki,
 rozruchu i próbnej eksploatacji.
3. Integralnymi częściami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
a) Oferta wykonawcy
b) Dokumentacja projektowa
c) Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót
d) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
e) Kopia polisy (innego dokumentu) ubezpieczenia
f) Harmonogram rzeczowo - finansowy

§2
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy,
zgodnie ze złożoną ofertą, jest wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości
netto ……………………… zł, plus obowiązujący podatek VAT w wysokości ……..% co
stanowi kwotę ……………zł. Wynagrodzenie kosztorysowe brutto wynosi
……………………. zł, słownie …………………………………………………………zł.
2. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, wskazanego w § 1
ust. 1 niniejszej umowy, ustalona zostanie na podstawie kosztorysu powykonawczego według
ilości jednostek faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru w
księdze obmiarów i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, które nie zostały
wyszczególnione w przedmiarze robót i są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z projektem budowlanym, zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:
1) roboty, które nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe
ustalenie nowej ceny tych robót na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i
przedłożenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
2) roboty, których nie można wycenić, z zastosowaniem metody, o której mowa w § 2 ust. 3
pkt. 1 Umowy, wykonawca powinien skalkulować cenę jednostkową tych robót z
uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w
wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym
miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana i przedłożyć wyliczenia do akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w § 2 ust. 3 oraz przedstawi
Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia
wysokość wynagrodzenia za te roboty przed ich rozpoczęciem.
5. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zmawiającemu będzie
wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 3, Zamawiający wprowadzi korektę
kalkulacji, stosując zasady określone w § 2 ust. 3.
6. Wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
7. Jeżeli w toku realizacji zadania wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, to
roboty te mogą być wykonane za pisemną zgodą Zamawiającego.
8. Jeżeli w toku realizacji zadania wystąpi konieczność użycia materiałów zamiennych, to
mogą być one użyte za pisemną zgodą Zamawiającego.
9. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z tytułu wynagrodzenia umowy na
osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§3
Warunki płatności
1. Rozliczenie wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi fakturami częściowymi
wystawianymi nie częściej niż co 2 miesiące, z zastrzeżeniem wystawienia pierwszej faktury
częściowej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy oraz fakturą końcową.
2. Płatność końcowa za wykonane roboty budowlane nie może być niższa niż 10 % wartości
wynagrodzenia należnego wykonawcy za realizację zamówienia.
3. Podstawę wystawienia faktur częściowych stanowić będzie protokół odbioru częściowego
bez zastrzeżeń (wykonanie przedmiotu umowy bez wad) Zamawiającego co do wykonania
robót wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 2 pkt. 17 i 19 umowy. Podstawę
wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń

(wykonanie przedmiotu umowy bez wad) Zamawiającego co do wykonania robót wraz z
dokumentami określonymi w § 6 ust. 2 pkt. 17, 18 i 19 umowy i z przekazaniem przedmiotu
umowy do eksploatacji.
4. Do odbioru częściowego robót Zamawiający przystępuje w obecności wykonawcy,
kierownika budowy i inspektora nadzoru w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia ich do
odbioru, przy czym zgłoszenie to winno nastąpić najpóźniej 7 dni przed końcem ostatniego
miesiąca okresu rozliczeniowego i musi być potwierdzone przez inspektora nadzoru, że prace
zostały wykonane zgodnie z umową.
5. Do odbioru końcowego robót Zamawiający przystępuje w obecności wykonawcy,
kierownika budowy i inspektora nadzoru w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia ich do
odbioru, przy czym zgłoszenie to musi być potwierdzone przez inspektora nadzoru, że prace
zostały wykonane zgodnie z umową.
6. Faktury wystawione będą przez wykonawcę na adres Zamawiającego. Zapłata faktury
nastąpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego faktury i protokołu odbioru robót końcowego podpisanego przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
7. Warunkiem zapłaty faktury jest przedłożenie przez Wykonawcę, pokwitowania zapłaty lub
potwierdzenia dokonania przelewu przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy
wynagrodzenia za zrealizowany przez podwykonawcę zakres robót, dostaw lub usług oraz
oświadczeń podwykonawców stwierdzających, że ich roszczenia z tytułu zobowiązań
dotyczących realizacji fakturowanych robót w stosunku do Wykonawcy zostały zaspokojone.
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji przedkładanych oświadczeń bezpośrednio u
podwykonawców. Powyższe dotyczy także sytuacji, kiedy przedmiot umowy realizowany był
przez dalszych podwykonawców.
8. Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy podane na fakturze.
9. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe
Zamawiającego zostanie obciążone kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu
terminu płatności.
§4
Termin wykonania
1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem
protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy.
2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 30.09.2020 r.
3. Pod pojęciem wykonania przedmiotu umowy rozumie się zakończenie całości robót
objętych przedmiotem umowy i powiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru
końcowego zgodnie z zapisami § 5.
4. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego
harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
5. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia każdorazowo
w terminie 7 dni od daty wystąpienia okoliczności, z której wynika potrzeba uaktualnienia
harmonogramu.
§5
Odbiory robót
1. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór częściowy i końcowy robót w terminie
nie dłuższym niż 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia robót do odbioru i potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru wykonanych robót.
2. Dla dokonania odbioru częściowego lub końcowego Wykonawca przedłoży niezbędne
dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, atesty dotyczące odbieranych
robót oraz kosztorysy powykonawcze/różnicowe.

3. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
4. Odbiór końcowy robót może nastąpić tylko wtedy, gdy Zamawiający nie stwierdzi
istotnych wad w przedmiocie odbioru.
5. W przypadku realizacji robót przez podwykonawców i dalszych podwykonawców w
odbiorze końcowym robót mogą wziąć udział przedstawiciele tych podwykonawców i
dalszych podwykonawców.
6. Protokół podpisywany jest przez Wykonawcę i Zamawiającego. Dzień podpisania
protokołu odbioru przez Zmawiającego, co do wykonania robót stanowi datę odbioru
przedmiotu umowy.
7. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) jeśli stwierdzone istotne wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu
ich usunięcia w oznaczonym terminie,
2) jeśli stwierdzone istotne wady nie nadają się do usunięcia, można zażądać wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub odstąpić od umowy z winy
Wykonawcy,
3) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego robót,
jeżeli w czasie trwania tych czynności ujawniono istnienie takich istotnych wad, które
uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu
usunięcia tych wad w oznaczonym terminie, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy
kar umownych i odszkodowania na zasadach określonych w § 8 niniejszej umowy.
4) w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiający dokona odbioru robót i zażąda
usunięcia wad w oznaczonym terminie, po upływie którego Zamawiający ma prawo do
naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowania na zasadach określonych w § 8
niniejszej umowy,
5) zabezpieczenie prawa wejścia na teren nieruchomości celem wykonania robót
budowlanych.
8. W razie nie usunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru końcowego,
Zamawiający zleci zastępcze wykonanie robót innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy
dotychczasowego.
9. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy
odbiorze końcowym, w okresie gwarancyjnym i w okresie rękojmi, wynosić będzie 7 dni,
chyba, że w trakcie odbioru Strony postanowią inaczej.
10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu
wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako
wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego
paragrafu.
§6
Obowiązki Stron
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, nie później niż w
terminie 7 dni licząc od dnia podpisania umowy,
2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego,
3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,
4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace,
5) bezpłatnego zapewnienia wykonawcy zasilania w energię elektryczną i wodę.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego, nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia
podpisania umowy,

2) Należytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej, obowiązującymi normami i przepisami oraz dokumentacją stanowiącą załącznik
do SIWZ,
3) Zabezpieczenie terenu robót, zapewnienia warunków bezpieczeństwa, właściwej
organizacji robót,
4) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt,
5) Utrzymywania terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
6) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń,
7) Dostarczenie i stosowanie sprzętu zapewniającego należytą jakość wykonywanych robót,
8) Powiadomienie Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru robót
zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakończeniu oraz
umożliwienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej
lub ulegającej zakryciu. Brak zgłoszenia robót zanikających i ulegających zakryciu
spowoduje, że koszty ewentualnych odkrywek, a następnie przywrócenia do stanu
poprzedniego obciążą w całości Wykonawcę,
9) Uprzątnięcie po zakończeniu robót budowlanych placu budowy oraz pozostawienie całego
terenu budowy w stanie normalnego i prawidłowego funkcjonowania,
10) 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,
11) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca
zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,
12) Naprawienie na własny koszt szkód i zniszczeń wyrządzonych osobom trzecim oraz
Zamawiającemu w wyniku prowadzonych robót,
13) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub
termin zakończenia robót,
14) Przeprowadzenie na własny koszt wymaganego prawem zabezpieczenia terenu budowy
pod względem archeologicznym,
15) Wytyczenie w terenie punktów granicznych oraz wykonanie wszelkich innych prac
geodezyjnych niezbędnych do realizacji zamówienia na własny koszt,
16) Pozyskanie decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego, opracowanie projektu organizacji
ruchu drogowego, opracowanie planu BIOZ, o ile będą niezbędne i wymagane do realizacji
przedmiotu umowy, na własny koszt,
17) Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami,
certyfikatami zgodności, aprobatami technicznymi, wynikami prób i badań,
18) Opracowanie geodezyjne dokumentacji powykonawczej wraz ze zgłoszeniem jej do
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
19) Opracowanie kosztorysów powykonawczych, kosztorysów różnicowych lub innych
kalkulacji, zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i składanych na każde żądanie
Zamawiającego oraz w terminie częściowego i końcowego odbioru robót, zgodnych z
zakresem wykonanych prac.
3. Odpowiedzialność wykonawcy:
1) Wykonawca oświadcza, że:
- zapoznał się z wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne do wykonania
przedmiotu umowy,
- zapoznał się z miejscem, w którym ma być realizowany przedmiot umowy i stan faktyczny
w tym zakresie jest mu znany,

- dokonał niezbędnych sprawdzeń, wyliczeń, w celu zapewnienia rzetelności wykonania
przedmiotu umowy i wykluczenia ewentualnych roszczeń związanych z błędną kalkulacją
ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy, chyba, że tych zmian nie dało się przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności
2) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za przedmiot umowy od dnia
protokolarnego przekazania terenu robót do dnia przekazania przedmiotu umowy
Zamawiającemu, po zakończeniu czynności odbioru końcowego bez zastrzeżeń i
ostatecznego przekazania (oddania) terenu budowy Zamawiającemu.
3) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp,
ochrona p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie
trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi
robotami.
4) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z
prowadzonymi robotami.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi
umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
5. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania budową oraz robotami
budowlanymi osoby wskazane w ofercie Wykonawcy.
6. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 4, 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 wskazanej osoby będą
spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
7. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 4 winna być
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
8. Wykonawca na 3 dni przed przekazaniem terenu budowy, przedłoży Zamawiającemu:
1) oryginały Oświadczeń o podjęciu obowiązków kierownika budowy oraz kierownika robót,
2) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień kierownika budowy oraz
kierownika robót,
3) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń o przynależności kierownika
budowy oraz kierownika robót do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,
4) oryginał oświadczenia kierownika budowy o sporządzeniu planu Bezpieczeństwa Ochrony
Zdrowia, o ile jest wymagany.
9. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których
mowa w ust. 8. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane, jako powstałe z przyczyn
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia
robót.
§7
Gwarancja i rękojmia
1. Gwarancja
1) Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji co do jakości wykonanej rzeczy oraz
zapewnia, że przedmiot umowy posiada właściwości zgodne z dokumentacją projektową,
przedmiarami robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
2) Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące
przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres ….. lat, licząc od dnia następnego po
podpisaniu protokołu odbioru końcowego/ostatecznego bez uwag Zamawiającego
(bezusterkowego).

3) W przypadku gdyby rzecz wykonana nie posiadała właściwości określonych w
oświadczeniu, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady fizycznej rzeczy dostarczenia
rzeczy wolnej od wad, naprawie przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych licząc od
dnia zgłoszenia lub obniżeniu ceny o ile wady ujawnią się w terminie gwarancji. Strony
oświadczają, że zgłoszenie może nastąpić pisemnie, drogą elektroniczną na adres
……………………… lub za pośrednictwem faksu na nr ……………………………...
4) Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego z
przepisów o rękojmi za wady przedmiotu umowy.
5) Wykonawca zobowiązuje się świadczyć w okresie gwarancji stały, nieodpłatny serwis
zgodnie z wymogami producenta urządzeń.
2. Rękojmia
1) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres …… lat (zgodnie z udzieloną gwarancją), licząc od dnia
następnego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego/ostatecznego bez uwag
Zamawiającego (bezusterkowego).
2) Wykonawca nie może odmówić naprawy i/lub wymiany rzeczy na wolną od wad nawet
jeśli będzie to wymagało poniesienia wyższych kosztów niż sama rzecz.
3) W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na
usunięcie wad Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad innemu
podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu.
4) Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.
§8
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokości 0,2%
wynagrodzenia kosztorysowego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu
wyznaczonego na wykonanie,
2) za opóźnienie w usunięciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub
ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,2% wynagrodzenia
kosztorysowego brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego
na usunięcie wad,
3) w razie odstąpienia od niniejszej umowy lub jej wypowiedzenia przez Zmawiającego z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto,
4) za brak ubezpieczenia (ciągłości ubezpieczenia), o którym mowa w §13 umowy – 0,1%
wynagrodzenia kosztorysowego brutto, za każdy dzień kalendarzowy braku ciągłości
ubezpieczenia
5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia kosztorysowego
brutto o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,
6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,1% całkowitego
wynagrodzenia kosztorysowego brutto o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy taki przypadek,
7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy taki przypadek,
8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości
0,1% całkowitego wynagrodzenia kosztorysowego brutto o którym mowa w § 2 ust. 1 za
każdy taki przypadek,

9) za niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na postawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 14 umowy – w wysokości 25 %
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu podpisania niniejszej umowy
za każde zdarzenie.
2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
3. Kara umowna zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
kary określone w ust. 1 niniejszego paragrafu zostaną przez Zamawiającego zaspokojone z
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 9 niniejszej Umowy.
5. W przypadku zwłoki w terminowym dokonywaniu płatności przez Zamawiającego
Wykonawca jest uprawniony do naliczenia od takich płatności odsetek ustawowych za
zwłokę.
7. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych w przypadkach określonych w ust. 1 nie zwalnia
Wykonawcy z obowiązku ukończenia realizacji przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych
obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.
§9
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………. zł słownie
………………………………………………………zł.
2. Zabezpieczenie wniesiono w formie: ..............................................................................
3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek Wykonawcy.
4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 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 wykonane
roboty.
5. W przypadku należytego wykonania zamówienia – 70% kwoty zabezpieczenia zostanie
zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót, pozostała część tj.
30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.
6. W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż
pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od daty wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera
automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy).
7. W przypadku nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo pokryć koszty
doprowadzenia do należytego wykonania umowy z zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Podobnie, w przypadku nieusunięcia wad w
ramach rękojmi za wady Zamawiający, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do
usunięcia wady, ma prawo w ramach uprawnień z tytułu rękojmi za wady, pokryć koszty
usunięcia wad z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża
zgodę. Zamawiający ma prawo potrącić z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania
umowy kwoty kary umownej naliczonej zgodnie z § 8 ust. 1 lit. 2).

8. Wykorzystując zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach umownych,
Zamawiający ma prawo wykorzystać także odsetki wynikające z umowy rachunku
bankowego, na którym zabezpieczenie należytego wykonania umowy było przechowywane.
9. Zamawiający wykorzysta zabezpieczenie należytego wykonania umowy w szczególności w
przypadkach, gdy Wykonawca:
a) nie wykona prac lub robót, objętych przedmiotem umowy,
b) nienależycie wykona umowę,
c) nie usunie w terminie wady,
d) nie naprawi wyrządzonej wadą szkody,
e) nie przystąpi do usuwania szkody,
f) nie zwróci kosztów usunięcia wady oraz nie naprawi powstałej stąd szkody.
10. Zamawiający może skorzystać z uprawnienia określonego powyżej w ust. 7 po upływie 3
dni roboczych od dnia wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszenia stosunku
zobowiązaniowego wiążącego strony, w szczególności w sposób wskazany w ust. 7
niniejszego paragrafu.
§ 10
Zmiana umowy
1. Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian niniejszej umowy jest sporządzenie aneksu z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany umowy. Zmiana jest możliwa w następujących przypadkach:
1) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót może nastąpić w przypadku:
- gdy występują niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe
wykonanie robót budowlanych w szczególności z powodu technologii realizacji prac
określonych umową, normami lub innymi przepisami wymagającymi odpowiednich
warunków jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialności. Za niekorzystne warunki
atmosferyczne należy rozumieć: opady deszczu o średniej dobowej ilości 2 mm trwające
dłużej niż 3 dni, opady śniegu o pokrywie co najmniej 5 cm lub gradu, panujące ujemne
temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza utrzymujące się co najmniej przez 3 dni, powodujące
rozmiękczenie gruntu, uniemożliwiające wykonywanie prac na wysokościach, zmarznięcie
gruntu, a w konsekwencji konieczność przerwania robót. W takim przypadku termin
realizacji zamówienia zostanie wydłużony o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu nie
spowoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,
- wystąpienia zmian, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej, warunków
geologicznych i zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji o czas wprowadzenia tych zmian,
- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - o czas faktycznego opóźnienia,
- w przypadku wystąpienia Siły wyższej (powódź, huragan, śnieżyca, uderzenia pioruna,
gradobicie, epidemie, pożary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrządzone przez
dzikie zwierzęta, odnalezienie niewypałów, niewybuchów lub wykopalisk archeologicznych,
katastrofy lotniczej, protesty ludności; działania osób trzecich uniemożliwiających lub
utrudniających realizację ) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami - o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej

- okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą
następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian w
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć
wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót - o czas trwania przeszkody lub czas
wprowadzenia tych zmian.
Wyżej wymienione okoliczności powinny być potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.
2) Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku:
- stawki podatku od towarów i usług,
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
– na skutek zmian wynikających z kosztorysu powykonawczego, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, 4
i 5 umowy.
3) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych może wystąpić
w przypadku:
- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategoria
gruntu) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych założeniach technologicznych, w zakresie niezbędnym do prawidłowego
wykonania umowy,
- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w
szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń nie zinwentaryzowanych
obiektów budowlanych (fundamenty itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych,
w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy,
- konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego , wynikających z art. 36 a
ust. 5 i 6 ustawy Prawo budowlane, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania
umowy,
4) Zmiana osób z uprawnieniami budowlanymi wskazanych w ofercie może nastąpić z
zachowaniem reguł określonych w § 6 ust. 5 i 6.
5) Zmiana Podwykonawcy i/lub wprowadzenie Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca
nie zadeklarował w ofercie realizacji zamówienia przy pomocy Podwykonawcy jest możliwa
przy zachowaniu procedur przewidzianych w § 11 i § 12 umowy.
3. Warunki dokonania zmian:
1) Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczności, na które powołuje się, jako podstawę zmiany umowy,
2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być sporządzony na piśmie,
3) wniosek, musi zawierać:
- opis propozycji zmiany,
- uzasadnienie zmiany,
- opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.
4. Zmiana umowy może nastąpić również w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1
pkt. 2-6 ustawy Pzp.

§ 11
Umowy o podwykonawstwo
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawcę.
2. Strony ustalają, że zgodnie z treścią złożonej oferty, części zamówienia
obejmujące:............................................................................, Wykonawca będzie realizował za
pomocą następującego Podwykonawcy/ów ………………………………………………….
(firma podwykonawcy/ów). W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa
Wykonawca będzie mógł wprowadzić Podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych
w umowie.
3. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia zobowiązany jest podać
Zamawiającemu nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i
osób do kontaktu z nimi, o ile są już znane.
4. Wykonawca zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których
mowa w ust. 3 w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
robót budowlanych.
5. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy.
6. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy wymienionej w ust. 5
zgłasza do niej pisemne zastrzeżenia, jeżeli:
1) nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) przewiduje ona 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,
7. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w wymaganym terminie, wymienionych w ust. 6
pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo o roboty
budowlane, uważa się za akceptację przez niego projektu umowy. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do zatwierdzenia wszystkich podwykonawców i podmiotów uczestniczących w
realizacji przedmiotu umowy. Zatwierdzenie realizowane jest przez parafowanie umowy
zawieranej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami. Umowy nie parafowane przez
Zamawiającego uważa się za zawarte bez zgody Zamawiającego, nie podlegające przepisom
art.647 i 6471 kodeksu cywilnego. Zatrudnianie podwykonawców bez zgody Zamawiającego
jest zabronione.
8. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo o roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do takiej umowy.
Niezgłoszenie do niej sprzeciwu we wskazanym terminie, uważa się za akceptacje umowy
przez Zamawiającego.
9. W przypadku, gdy przedmiotem umowy o podwykonawstwo są dostawy lub usługi,
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej takiej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wymóg
ten nie dotyczy umów o podwykonawstwo o dostawy lub usługi:
a) o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy stron, z wyłączeniem umów o
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.
10. Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopie umów o
podwykonawstwo wymienione w ust. 8 i 9.
11. W przypadku wymienionym w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
30 dni (ust. 6 pkt 2), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej
przewidzianej w niniejszej umowie.
12. Postanowienia określone w ust. 5-10 odnoszą się odpowiednio, także do projektów zmian
umów o podwykonawstwo oraz zmian takich umów.
13. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w trakcie realizacji niniejszej umowy:
a) przestrzeganie przez jego podwykonawców, oraz ewentualnych dalszych podwykonawców
realizujących przedmiot niniejszej umowy, postanowień art. 143a-143d ustawy Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w szczególności
odnoszących się do obowiązku przedkładania przez takie podmioty Zamawiającemu umów na
podwykonawstwo oraz zgód Wykonawcy na zawarcie tych umów o treści zgodnej z ich
projektami,
b) przestrzeganie w umowach o podwykonawstwo takiego terminu zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy, by nie był on dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
c) przestrzeganie w umowach o podwykonawstwo takiego okresu odpowiedzialności za wady
fizyczne, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec
Zamawiającego.
14. Zlecenie części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia, zaniedbania
podwykonawców jak za działania, uchybienia lub zaniedbania własne. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność również za szkody wyrządzone przez
podwykonawców osobom trzecim.
§ 12
Warunki płatności umów o podwykonawstwo
1. W przypadku wykonywania robót przez podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest
załączyć do wystawionej przez siebie faktury, jako warunek wypłaty wynagrodzenia, co
najmniej na 5 dni roboczych przed terminem płatności:
1) kserokopię faktury podwykonawcy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę,
2) dowód zapłaty zobowiązań wobec podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz
3) oświadczenie podwykonawcy, z datą nie wcześniejszą niż data wystawienia faktury przez
Wykonawcę o treści:
„Wszelkie
roszczenia
podwykonawcy………………………………………………
o
wynagrodzenie z umowy nr………z dnia……… realizowane w ramach zadania
…………………….., wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zostały
zaspokojone w całości przez Wykonawcę tj …………………………………… w pełnej
wysokości. Między Podwykonawcą, a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub
może skutkować powstaniem lub zmianą roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o
zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.”
2. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek i
kar umownych, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który:
a) zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub który
b) zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, 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.
4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiający poinformuje
Wykonawcę o terminie do zgłoszenia uwag, który będzie wynosił nie mniej niż 7 dni od dnia
doręczenia takiej informacji.
5. W przypadku zgłoszenia w terminie uwag, o których mowa w ust. 4, 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
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, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
§ 13
Ubezpieczenie
1. Ryzyko odpowiedzialności za bezpieczeństwo związane z wykonaniem przedmiotu umowy
ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
z tytułu prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 8.000.000,00 zł (słownie: osiem
milionów złotych 00/100). Kopia opłaconej polisy stanowi załącznik do umowy.
3. Jeżeli okres ubezpieczenia wygaśnie w trakcie realizacji umowy, Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu, w terminie nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wygaśnięciem
dotychczasowego ubezpieczenia, nową polisę lub inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, na warunkach określonych w
ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. W przypadku braku ubezpieczenia o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w
trakcie realizacji umowy, Zamawiający może wstrzymać prowadzenie robót na koszt i ryzyko
Wykonawcy do czasu przedstawienia stosownej polisy lub innego dokumentu, bez
możliwości przedłużenia terminu wykonania robót określonego w § 4 ust. 2 niniejszej
umowy.
5. Z tytułu posiadania ubezpieczenia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
§ 14
Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia: roboty budowlane, instalacyjne i automatykę.
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 lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu
czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;
2) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów
powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (tj. w szczególności
bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny
być możliwe do zidentyfikowania.
3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1
niniejszego paragrafu czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu
czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę
kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia
spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
6. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji w której
wykonawca lub podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. jako osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnik spółki cywilnej, osoba prowadząca
działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie leśnictwa, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców). W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić,

że wynagrodzenie takiej osoby nie jest niższe niż określone w obowiązujących przepisach.
§ 15
Siła wyższa
1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy jeżeli wykonanie zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności
siły wyższej powstałe po dacie podpisania umowy.
2. W niniejszej umowie termin "siła wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej
strony więzi prawnej o:
1) charakterze niezależnym od stron
2) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy
3) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu
należytej staranności
3. Siła wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, które bezpośrednio
oddziałują na możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy przy spełnieniu
warunków określonych w ust. 2 pkt. 1-3, w szczególności:
1) wojna, działania wojenne , inwazja, działania wrogów zewnętrznych
2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny
3) bunty, niepokoje, zamieszki, strajki spowodowane przez inne osoby niż personel
wykonawcy, podmioty udostępniające zasoby, podwykonawców
4) amunicja wojskowa, niewypały, niewybuchy, promieniowanie jonizujące lub skażenie
radioaktywne z wyjątkiem tych które mogą być przypisane użyciu przez wykonawcę,
podwykonawcę lub podmiot udostępniający zasoby.
5) klęski żywiołowe takie jak np: trzęsienia ziemi, huragany, pożary, tajfuny, niezwykłe
mrozy, powodzie
6) wykopaliska archeologiczne.
4. Strona, której dotyczą okoliczności Siły wyższej podejmuje uzasadnione kroki w celu
usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę lub
szkodę.
5. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązanie umowy z powodu uchybienia
jeżeli opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających
z umowy jest wynikiem zdarzenie siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do
płacenia odsetek od nieterminowych płatności jeżeli są one wynikiem zaistnienia siły
wyższej.
6. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące
mieć wpływ na wywiązywanie się z jej zobowiązań , strona ta powinna niezwłocznie
powiadomić na piśmie drugą stronę podając szczegóły dotyczące charakteru,
prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile
Zamawiający nie poleci inaczej wykonawca zobowiązany będzie do wypełniania swoich
obowiązków wynikających z umowy stosując środki alternatywne po ich uprzedniej
akceptacji przez zamawiającego.
7. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i jej trwania przez okres 180 dni
niezależnie do jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji jakie może zostać przyznane
wykonawcy z wyżej wymienionej przyczyny każda ze stron jest uprawniona do
wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu okresu wypowiedzenia.
§ 16
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku, gdy:

a) wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 5 dni od udostępnienia terenu robót bez
uzasadnionej przyczyny,
b) przerwa w realizacji przedmiotu umowy trwa dłużej niż 5 dni roboczych, a Wykonawca
nie podjął się niezwłocznie ich dalszego realizowania po wezwaniu do ich kontynuowania
przez Zamawiającego,
c) zostanie wszczęte postępowanie zmierzające w kierunku ogłoszenia upadłości lub
likwidacji Wykonawcy.
d) Wykonawca wprowadzi na teren robót bądź będzie próbował wprowadzić na teren robót
podwykonawców nie zaakceptowanych przez Zamawiającego,
e) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu,
f) zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 143c ust. 7 ustawy Pzp,
g) niezachowany został termin realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w § 4 ust. 2 z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
h) Wykonawca powołujący się na zdolności innych podmiotów w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu nie wykonuje umowy przy udziale tych
podmiotów jako podwykonawców, zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp
2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 lit. e) Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać
odszkodowania i kar umownych.
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ciągu 7 dni od dnia powzięcia wiadomości
o okolicznościach, o których mowa powyżej w ust.1. z wyjątkiem lit. e), gdzie termin
odstąpienia wynosi 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w
ust. 1 lit. e).
4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z
podaniem przyczyn odstąpienia.
5. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym z powodu
niedotrzymania przez drugą Stronę istotnych warunków umowy lub odstąpić od umowy w
przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
6. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym m.in. w
następujących przypadkach:
a) w razie zmniejszenia wielkości sumy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z
tytułu prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej, o której mowa w § 13 ust. 2
umowy;
b) w razie zaistnienia zmian w stanie prawnym obiektu objętego zamówieniem – przez
zmianę stanu prawnego rozumie się m.in. utratę tytułu prawnego do zajmowania
nieruchomości;
c) w razie nieotrzymania przez Zamawiającego środków budżetowych, niezbędnych do
regulowania płatności za realizację umowy;
d) w przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego nieprzestrzegania przez
osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę przepisów BHP i
przepisów przeciwpożarowych;
e) w przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego (i potwierdzenia tego
faktu przez wezwaną jednostkę Policji), że osoby skierowane do realizacji przedmiotu
zamówienia znajdują się pod wypływem alkoholu bądź innych środków odurzających,
7. W przypadkach opisanych w ust.6 lit. b) i c), Zamawiający może umowę wypowiedzieć
lub zmniejszyć jej zakres, a Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie wynagrodzenie za
zrealizowaną część umowy.

§ 17
Nadzór nad pracami
1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad robotami przewidzianymi niniejszą umową
prowadził będzie …………………………………………………….. Inspektor nadzoru działa
w granicach określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018, poz. 1202) i kompetencji przekazanych przez Zamawiającego.
2. Kierownikiem budowy będzie: ………………………………………………….
§ 18
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z
aktami wykonawczymi.
2. Wszelkie spory, które mogą powstać podczas wykonywania niniejszej umowy, strony będą
rozwiązywać polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe, to rozstrzygać je będzie sąd właściwy
rzeczowo wg siedziby Zamawiającego.
3. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie.
4. Adresy podane na wstępie są wiążące dla Stron. Doręczenia pod te adresy uważać się
będzie za skuteczne. Strony będą się wzajemnie informowały o ewentualnych zmianach
swoich siedzib.
5. W przypadku podpisywania umowy przez Strony w różnym terminie, umowę uznaje się za
zawartą z dniem jej podpisania przez drugą ze Stron.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze dla
Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zamawiający:

.........................................

Wykonawca:

...........................................

ZAŁĄCZNIKI:
Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:
Nr 1 – Harmonogram rzeczowo - finansowy
Nr 2 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Nr 3 – Oferta Wykonawcy
Nr 4 – Kopia polisy (innego dokumentu) ubezpieczenia

