ZAŁĄCZNIK NR 10
UMOWA NR 272……..2018 O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
Zawarta w dniu ……………………………………..roku
pomiędzy: Gminą Miasto Łęczyca z siedzibą Urząd Miejski w Łęczycy, 99-100 Łęczyca,
ul. M. Konopnickiej 14
REGON 611015477, NIP 775-2405-045 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:
A
reprezentowaną przez:
zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:
Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2017r. poz.1579 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści.
§1
Przedmiot Umowy
1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ofertą złożoną w dniu …………….r. i na warunkach określonych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do
realizacji zadanie pod nazwą: „Budowa budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy
w Łęczycy przy ul. Słowackiego”. Na zadanie, będące przedmiotem umowy, przyznano dotację z
rezerwy celowej województwa łódzkiego na rok 2018.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty budowlane, w tym:
a) roboty dachowe
b) stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
c) roboty wykończeniowe zewnętrzne
d) instalacje wentylacji
e) instalacje elektryczne
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2. Prace towarzyszące, oraz roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową konieczne do
uwzględnienia:
1) pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania;
2) organizacja i zabezpieczenie placu budowy;
3) uporządkowanie terenu po budowie,
oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę
budowlaną.
3. Wykonawca oświadcza, iż całość Inwestycji opisanej w ust. 1 i ust.2 zobowiązuje się zrealizować za
kwotę wynagrodzenia ustaloną zgodnie z zasadami określonymi w § 16, w oparciu o dokumentację
projektową, a także zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Warunkami Technicznymi, STWiORB,
zasadami dobrej praktyki budowlanej oraz z zastosowaniem należytej staranności i dbałości o
prawidłowy przebieg realizacji.
4. Za dzień roboczy Strony przyjmują dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy.
§2
Dokumenty stanowiące integralną część niniejszej Umowy
1. Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.
2. Powyższe załączniki, o których mowa w ust. 1, należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się.
3. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty kontraktowe:
a) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi,
b) dokumentacja projektowa i STWiORB,
c) zawiadomienie o wyborze oferty,
d) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami oraz
wprowadzonymi zmianami.
4. Strony oświadczają, że w przypadku wątpliwości w zakresie znaczenia użytych w umowie
postanowień oraz jej warunków załączniki do umowy będą odczytywane i interpretowane w
następującej kolejności:
a) Umowa wraz z późniejszymi aneksami do umowy,
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i
wprowadzonymi zmianami
c) dokumentacja projektowa i STWiORB,
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d) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi,
e) Zawiadomienie o wyborze oferty z tym, że jeżeli jakikolwiek z tych dokumentów będzie
przewidywał lepsze parametry dostarczonych urządzeń, sprzętu i materiałów lub lepszą technikę
wykonywania robót będzie on miał pierwszeństwo przed pozostałymi dokumentami.
§3
Zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przedłożyć
Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu
objętego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi określać
szczegółowe terminy realizacji poszczególnych czynności w ujęciu tygodniowym i miesięcznym.
2. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający
ma prawo zgłosić zastrzeżenia do przedstawionego projektu Harmonogramu Rzeczowo Finansowego oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zamian, w terminie do
10 dni od przekazania Harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia
uzasadnionych uwag Zamawiającego i przedłożyć Zamawiającemu poprawiony Harmonogram
Rzeczowo - Finansowy w terminie 5 dni od przekazania uwag.
3. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi
Załącznik do umowy i stanowi podstawę do finansowego i terminowego rozliczania realizacji
przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku, gdy złożony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie się niespójny z
faktycznym postępem prac lub ze zobowiązaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalają iż
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia z własnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na
żądanie Zamawiającego skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo Finansowego. Skorygowany
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga akceptacji Zamawiającego, który uprawniony jest
do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian. Ostatecznie zaakceptowany skorygowany
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowić będzie podstawę do dalszych rozliczeń
przedmiotu zamówienia. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego i jego akceptacja nie
pozbawia Zamawiającego prawa naliczenia kar umownych z tytułu niedochowania Terminu
Zakończenia Realizacji Inwestycji określonego w § 17.
5. Zmiana harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 4 nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy.
Nie dotyczy to zmiany terminu końcowego realizacji Umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie Roboty zgodnie z niniejszą Umową, ze
starannością wymaganą od podmiotu zajmującego się profesjonalnym wykonywaniem tego typu
robót, zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami określonymi w pozwoleniach na budowę,
zgłoszeniach robót, zasadami właściwej sztuki i praktyki budowlanej, Szczegółowymi
Specyfikacjami Technicznymi oraz innymi wymaganiami Zamawiającego określonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zaleceniami Zamawiającego, Projektanta oraz
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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7. W przypadku wykonywania robót w sposób niezgodny z wyżej wymienionymi wymogami,
Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót oraz usunięcia wszelkich
wad robót na koszt Wykonawcy, w tym także jeszcze przed całkowitym ukończeniem robót.
8. W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich
zaleceń ze strony Zamawiającego i Projektanta, zgodnych z warunkami określonymi w ust. 6
niniejszego paragrafu.
9. Za wyjątkiem sytuacji określonych inaczej w umowie, Wykonawca na własny koszt dostarczy
wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania robót oraz wykonania zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy, łącznie z tymi, które nie są określone wyraźnie w umowie, ale
są niezbędne do wykonania robót. Wszelkie materiały oraz jakość ich wykonania powinny być
zgodne z warunkami i wymogami określonymi w umowie. Wszelkie użyte materiały powinny być
nowe.
10. Podczas realizacji umowy Wykonawca powinien stosować się do warunków zawartych
w obowiązujących przepisach, w tym do aktów prawa miejscowego oraz wszelkich ostatecznych i
prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczących robót.
11. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:
11. 1. zabezpieczenia na czas realizacji robót istniejącego uzbrojenia w obrębie wykonywanych
wykopów.
11.2. zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów uzyskać od nadzoru inwestorskiego
zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając w tym celu dokumenty wymagane
ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz. 1570) i wymogami specyfikacji
technicznych, a w uzasadnionych przypadkach, na żądanie nadzoru inwestorskiego, także próbki
tych materiałów.
11.3 zapewnienia obsługi geotechnicznej i geodezyjnej łącznie z założeniem osnowy realizacyjnej,
geodezyjnym wytyczeniem i inwentaryzacją powykonawczą oraz wykonaniem odtworzenia lub
wznowienia granic w terenie po zakończeniu robót.
11.4. prowadzenia robót w sposób taki, by nie wystąpiły żadne uszkodzenia istniejących
obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej),
zlokalizowanych na terenie placu budowy i jego otoczeniu, poza obiektami które są przewidziane
do remontu lub wymiany; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury,
Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub
infrastruktury.
11.5. planowania, koordynacji i zarządzania sprawami związanymi z realizacją Inwestycji oraz
sprawami administracyjnymi związanymi z realizacją Inwestycji;
11.6. prawidłowej organizacji terenu budowy, zachowania ładu i porządku, prowadzenia robót
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym również zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i
higieny pracy, przeciwpożarowymi oraz zasadami ochrony środowiska. Zamawiający oraz jego
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przedstawiciele zastrzegają sobie prawo do wglądu w dokumentację BHP Wykonawcy; w
przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji lub nieprzestrzegania zasad BHP w prowadzeniu
robót, Zamawiający oraz jego przedstawiciele mogą wstrzymać wykonywanie robót do czasu
usunięcia zaniedbań z zastosowaniem wszelkich konsekwencji prawnych i finansowych
wynikających z umowy,
11.7. dostarczenia na dzień przekazania terenu budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
wraz z planem sytuacyjnym zagospodarowania placu budowy,
11.8. wykonania umowy zgodnie z jej zakresem,
11.9. zapewnienia nadzoru na budowie przez kierowników robót posiadających uprawnienia
budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym,
11.10. wykonania tymczasowych przyłączy mediów we własnym zakresie i na swój koszt w
obrębie terenu budowy lub poza nim. Wykonawca będzie ponosił m.in. koszty zużycia wody i
energii elektrycznej, koszty połączeń telefonicznych z terenu budowy, związanych wyłącznie z
realizacją zakresu umowy i zawrze w związku z tym z firmami zajmującymi się dostawą tych
mediów osobne umowy,
11.11. prowadzenia dziennika budowy, który winien nieprzerwanie znajdować się na terenie
budowy i być w tym czasie do pełnej dyspozycji Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru, bądź też
wskazanych przez nich innych osób trzecich lub podmiotów,
11.12. zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu,
11.13. zapewnienia dojazdów i dojść do posesji na czas prowadzenia robót.
11.14. uzgodnienia z Zarządcami terenów, sposobów i organizacji realizacji prac, uzyskania
wszelkich decyzji i uzgodnień w zakresie realizacji inwestycji, wymaganych przepisami prawa i
poniesienie wszelkich opłat z tego tytułu,
11.15. nagrania na taśmie video lub płycie CD/DVD terenu budowy, stanu nawierzchni na
odcinkach poza pasem robót drogowych, przed rozpoczęciem robót i przekazania nagrania w
terminie 5 dni od przekazania terenu budowy,
11.16. wykonanie kontrolnych wykopów w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji,
każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych,
11.17. wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawą z dn. 07.07.1994r.Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2017r. poz.1332),
11.18. doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i przekazanie go właścicielom lub
władającym, na odcinkach poza pasem robót drogowych,
11.19. Wykonawca deklaruje, że są mu znane warunki wodne i gruntowe oraz że ponosi wszelkie
ryzyko w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności w tym zakresie, z włączeniem
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natrafienia na znaleziska archeologiczne, niewybuchy oraz inne nie zinwentaryzowane kable, rury
i przewody podziemne,
11.20. koszty związane z zapewnieniem prawidłowej organizacji ruchu w czasie trwania robót
ujęte są w wynagrodzeniu Wykonawcy,
11.21. sporządzania i przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiającemu wszelkich niezbędnych,
posiadających odpowiednie uzgodnienia, projektów technologicznych robót towarzyszących
wymaganych przepisami, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych,
11.22. zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na
zewnątrz terenu robót oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych
robót,
11.23. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymywanie porządku na terenie budowy oraz
za natychmiastowe usuwanie odpadów i niewykorzystanych materiałów, a także za usunięcie
wszelkiego typu baraków i innych budowli tymczasowych.
11.24. utrzymania w czystości dróg publicznych i prywatnych, chodników, krawężników itp.
znajdujących się w otoczeniu terenu budowy. Dojazd do terenu budowy winien być pozbawiony
resztek materiałów, błota i gruzu. Wykonawca będzie zobowiązany naprawiać na swój koszt
wszelkie wyrządzone szkody, jak również ponosić wszelkie związane z tym koszty, opłaty, jak i
ewentualne kary nałożone przez Policję, Straż Miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały one
z winy Wykonawcy,
11.25. w przypadku nienależytego utrzymywania porządku na terenie budowy lub też w jego
otoczeniu (w tym dróg dojazdowych) Zamawiający zastrzega sobie prawo jego uporządkowania
lub otoczenia własnym staraniem i obciążenia jego kosztami Wykonawcę, po wcześniejszym
jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porządku i nie zastosowaniu się przez
Wykonawcę do wezwania w ciągu 2 dni roboczych,
11.26. zabezpieczenia robót przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem działania
Siły Wyższej,
11.27. zabezpieczania i chronienia swojego mienia na własny koszt,
11.28. wykonywania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii
wykonania robót oraz wynikających z dostępu do miejsca robót,
11.29. pokrycia wszelkich kosztów prac projektowych związanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwiązań projektowych w stosunku do dokumentacji projektowej i innych,
11.30. w przypadku sporządzenia przez Wykonawcę zamiennych projektów wykonawczych,
Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia i skoordynowania wyżej wymienionych projektów z
Projektantem i Zamawiającym,
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11.31. w przypadku wystąpienia takiej konieczności, zapewnienia pracy w godzinach
popołudniowych, w soboty, niedziele i święta.
11.32. przyjęcia na siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992), a w
szczególności prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego
odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do
usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót
zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonych ustawą o
odpadach oraz zapisami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
11.33. zapewnienia wysypiska i tymczasowego składowiska odpadów, w tym zapewnienia
miejsca wywiezienia gruzu asfaltowego, betonowego i innego pochodzącego z rozbiórki oraz
składników nasypu (grunt lub inne). Pochodzące z demontażu materiały, Wykonawca usunie z
terenu budowy na własny koszt (w tym koszt ewentualnej utylizacji).
11.34. zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia zgodnie z
wymogami ustawy Prawo budowlane,
11.35 powiadomienia poszczególnych gestorów sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym
terminie rozpoczęcia robót budowlanych (zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach
dokumentacji ) w imieniu Zamawiającego,
11.36. posiadania wykazu używanych substancji i preparatów niebezpiecznych oraz stosowanie
ich zgodnie z dołączonymi do nich kartami chemicznymi,
11.37. utrzymania w czasie realizacji zadania terenu robót w stanie wolnym od przeszkód
komunikacyjnych oraz zapewnienia usunięcia i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i
zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych,
11.38. umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów państwowego nadzoru
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane
oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych ustawą,
11.39. uporządkowania terenu i przekazania go Zamawiającemu w dniu zgłoszenia przez
Wykonawcę gotowości do odbioru,
11.40. do zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy Wykonawcy w spotkaniach
koordynacyjnych, prowadzonych z Zamawiającym,
11.41. do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich informacjach przekazywanych pomiędzy
Wykonawcą i Projektantem,
11.42. do naprawienia na swój koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkód oraz
ponoszenia wszelkich związanych z tym kosztów i opłat,
11.43. wbudowywania materiałów odpowiadających, co do jakości wymaganiom określonym
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz. 1570) oraz
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wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych. Na potwierdzenie powyższego Kierownik budowy
zobowiązany jest przechowywać na budowie dokumenty potwierdzające zgodność
wbudowanych materiałów z ustawą, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych. Wszystkie główne materiały niezbędne do wykonania
przedmiotu umowy przed ich dostarczeniem na teren budowy, muszą uzyskać akceptację
inspektora nadzoru. Dostarczenie na teren budowy materiałów nie zatwierdzonych stanowi
ryzyko Wykonawcy;
11.44. do uczestniczenia w odbiorze robót wraz z Zamawiającym;
12. Przedstawicielem Wykonawcy w kwestiach kontaktów codziennych na terenie budowy będzie
Kierownik Budowy, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr…………. i należącego do ………………..
12.1. Wykonawca wyznacza niżej wymienione osoby do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
na stanowiskach:
a) kierownika robót …………………., w osobie …………, posiadającego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności , nr ………i należącego do……………..
b) kierownika robót …………………., w osobie …………, posiadającego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności , nr ………i należącego do……………..
c) kierownika robót …………………., w osobie …………, posiadającego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności , nr ………i należącego do……………..
12.2. Ewentualna zmiana osób z ust. 12 i 12.1. może nastąpić po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej
zgody Zamawiającego, wydanej po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe kierownika budowy/robót, pod warunkiem, iż będzie spełniał wymagania
określone w SIWZ.
§4
Zobowiązania Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) udostępnienia terenu budowy Wykonawcy, przy czym przekazanie terenu budowy winno zostać
potwierdzone podpisanym przez Strony i Kierownika budowy protokołem zdawczo-odbiorczym,
b) przygotowania i udostępnienia Wykonawcy w dniu podpisania umowy: dokumentacji projektowej
w formie papierowej w 1 egzemplarzu, a także pozwolenia na budowę oraz dziennika budowy,
c) podejmowania lub spowodowania podjęcia wszelkich decyzji wewnętrznych, których
podejmowanie należy do obszaru obowiązków Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od dnia
uzyskania od Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich działań,
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d) uczestniczenia we wszystkich działaniach odbiorowych robót razem z Wykonawcą i Inspektorem
Nadzoru.
2. Z ramienia Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą i odpowiedzialnymi za
nadzór
nad
prawidłową
realizacją
zamówienia
są
pracownicy
Zamawiającego
……………………..…………………………………..……………………… oraz inspektor nadzoru w osobie:
……………………………………………………………..……………..…….., posiadający uprawnienia budowlane nr
………………..…………………………………………………………………..
§5
Przekazanie terenu budowy i obowiązki Wykonawcy
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia
podpisania umowy, powiadamiając uprzednio Wykonawcę na piśmie o dacie, czasie i miejscu
przekazania terenu budowy.
2. Przekazanie terenu budowy zostanie potwierdzone w protokole przejęcia podpisanym przez obie
Strony.
3. Jeżeli Wykonawca nie stawi się w dniu i miejscu określonym w powiadomieniu Zamawiającego lub
odmówi przejęcia terenu budowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin - nie
krótszy niż 3 dni robocze - na przejęcie terenu budowy.
4. W razie bezskutecznego upływu tego dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 3,
Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy. Prawo do odstąpienia może być wykonane
przez Zamawiającego w ciągu 30 dni liczonych od upływu dodatkowego terminu.
5. Z dniem przekazania terenu budowy przechodzą na Wykonawcę wszelkie obowiązki
i odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie stanu terenu budowy i bezpieczeństwo znajdujących
się tam osób, a ponadto za wszelkie szkody powstałe w związku z robotami, w tym szkody poniesione
przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, w szczególności właścicieli i użytkowników nieruchomości
sąsiednich, a także za wszelkie szkody powstałe poza terenem budowy w wyniku działań lub
zaniechań Wykonawcy lub jego Podwykonawców. Odpowiedzialność Wykonawcy z powyższego
tytułu ustanie w chwili protokolarnego oddania terenu budowy Zamawiającemu, które nastąpi po
dacie końcowego odbioru robót.
6. Wykonawca oświadcza, że nie będzie angażował Zamawiającego w jakiekolwiek spory sądowe lub
inne spory w związku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania
niniejszej umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zwolni Zamawiającego w granicach dopuszczonych
prawem od odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu tego rodzaju roszczeń.
7. Wykonawca wykona wszystkie niezbędne prace przygotowawcze konieczne do rozpoczęcia,
wykonania i zakończenia inwestycji, a w szczególności do:
a) geodezyjnego wytyczenia robót lub poszczególnych elementów robót w terenie,
b) wykonania niwelacji terenu budowy i innych czynności tego typu, o ile jest to niezbędne,
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c) zagospodarowania terenu budowy poprzez wybudowanie na własny koszt dróg dojazdowych i
chodników dla transportu sprzętu oraz materiałów potrzebnych dla wykonywania robót,
d) zapewnienia niezbędnej tymczasowej infrastruktury, w tym składów i magazynów na terenie
budowy do przechowywania narzędzi i materiałów dla własnych potrzeb,
e) zapewnienia transportu na terenie budowy, w tym załadunku i rozładunku dla własnych potrzeb,
f) wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby wykonywania robót, w tym
przyłączy wody i energii elektrycznej w ramach inwestycji,
g) instalacji na własny koszt liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenia kosztów zużycia wody i
energii w okresie realizacji robót.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdującego się na terenie
budowy, w tym także do zabezpieczenia przeciwpożarowego.
9. Wykonawca ponosić będzie ryzyko uszkodzenia lub utraty urządzeń, materiałów i innych rzeczy
pozostających na terenie budowy, również wówczas, gdy zostaną one dostarczone przez
Zamawiającego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy.
10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na swój koszt własnej łączności telefonicznej
pomiędzy terenem budowy a własną firmą, podwykonawcami, oraz osobami trzecimi.
11. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót, Wykonawca usunie zaplecze budowy,
tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporządkuje teren budowy oraz zapewni
odpowiednie warunki dla natychmiastowego użytkowania przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.
12. Do dnia podpisania protokołu zakończenia inwestycji teren budowy i roboty będą pod kontrolą
Wykonawcy, a Wykonawca podejmować będzie wszelkie niezbędne czynności dla utrzymania
porządku i stworzenia takich warunków, które pozwolą uniknąć zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.
13. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu uniknięcia jakichkolwiek niedogodności
dla osób trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych osób jako też ich rzeczy.
§6
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi oraz przy udziale
Podwykonawców zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie.
a) siłami własnymi …………………………………
b) siłami podwykonawców …………………………………
2. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego ma obowiązek usunąć wskazanego przez
Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli Zamawiający uzna, że dany Podwykonawca
narusza w sposób rażący swoje zobowiązania, a w szczególności nie przestrzega przepisów prawa.
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3. W projekcie umowy o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym
Podwykonawcą:
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy
niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
b) Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń określona w umowach z
Podwykonawcami nie przekraczała wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.
c) musi być zawarte postanowienie zobowiązujące Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do
przedkładania Zamawiającemu projektów umów o dalsze wykonawstwo oraz poświadczonych za
zgodność z oryginałem kopii umów na zasadach określonych poniżej.
4. W przypadku umów o Podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których przedmiotem są
roboty budowlane stosuje się następującą procedurę:
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu:
a) projekt umowy o Podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
b) dokumentację dotyczącą zakresu robót, które mają być wykonane przez tego Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę,
c) zgodę Wykonawcy – w przypadku gdy o taka zgodę występuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca.
2) W terminie 14 dni od dnia przedłożenia kompletu powyższych dokumentów Zamawiający:
a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na piśmie zgody na zawarcie
umowy lub
b) wniesie zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo.
3) Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w
ww. terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
5) Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
może zgłosić pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy.
6) Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w powyższym
terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
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7) W sytuacji określonej w powyższym ustępie pkt 2.b) i pkt 5) Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca obowiązany jest dokonać poprawek w przedłożonym projekcie umowy lub
samej umowie zgodnie z uwagami wyrażonymi przez Zamawiającego.
5. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których przedmiotem są
dostawy lub usługi stosuje się następującą procedurę:
1.) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
2.) Postanowienie powyższe dotyczy tylko umów o podwykonawstwo :
- o wartości większej lub równej kwocie wynoszącej 0,5% wartości niniejszej umowy lub - o wartości
większej niż 50 000 zł.
3.) W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie innej niż złoty polski, wartość umowy o
podwykonawstwo ustala się biorąc pod uwagę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP w
dniu zawarcia umowy. Jeśli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, należy
przyjąć kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu zawarcia umowy.
4.) W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcą lub dalszym
Podwykonawcą ust 5 pkt. 1.) stosuje się, jeżeli suma wartości tych umów spełni wymogi określone w
ust. 5 pkt 2.)
6. Procedury określone w ust. 4 i ust. 5 mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupełnień oraz aneksów do umów zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stosowanie przez Podwykonawców i dalszych
Podwykonawców powyższego trybu przy zawieraniu umów z dalszymi Podwykonawcami.
7. Wykonawca zobowiązany jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku za dany zakres robót,
przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
8. W przypadku nie przedłożenia, określonego wyżej dowodu zapłaty Zamawiający zastrzega sobie
prawo dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy w części
odpowiadającej nieuregulowanej należności. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwały
żadne roszczenia, a w szczególności roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie, odszkodowanie lub
prawo odstąpienia od umowy. Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty kwot
należnych Podwykonawcom bezpośrednio na rzecz poszczególnych Podwykonawców, a dokonana
płatność pomniejszy zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.
9. Zamawiający przed dokonaniem płatności bezpośrednio Podwykonawcy poinformuje faksem lub
pocztą elektroniczną o tym zamiarze Wykonawcę. Wykonawca w terminie 10 dni od dnia otrzymania
tej informacji uprawniony jest do zgłoszenia uwag. Zamawiający zobowiązany jest natychmiast
poinformować Wykonawcę o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnośnie płatności należnego
wynagrodzenia, które Podwykonawca kieruje bezpośrednio do Zamawiającego.
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10. Postanowienia powyższe dotyczą również dalszych i kolejnych Podwykonawców Wykonawcy.
11. Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu, zasądzający zapłatę od
Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 647(1) §5 Kodeksu Cywilnego lub
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o okoliczność niezapłacenia należności na
rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawcę, Zamawiający,
zaspokoiwszy należności zasądzone od niego tytułem egzekucyjnym, będzie uprawniony w pierwszej
kolejności skorzystać z Zabezpieczenia Wykonania w zakresie równym takim zaspokojonym przez
Zamawiającego należnościom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje całości jego
zabezpieczenia przysługuje mu prawo żądania pokrycia pozostałej części przez Wykonawcę.
12. Wykonawca lub Podwykonawca może wprowadzić na teren budowy Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę robót budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o
Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a w przypadku wprowadzenia dalszego
Podwykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego i Wykonawcy, a w przypadku dostaw i usług, po
przedłożeniu poświadczonej za zgodność kopii umowy Zamawiającemu zgodnie z ust. 5.
13. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego
Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na terenie budowy.
14. Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.
15. Zgodnie z art. 26 ust. 2e Pzp podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z
art. 26 ust. 2b Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
§7
Współpraca na terenie budowy
Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia koordynacji wszelkich robót prowadzonych na
terenie budowy, w szczególności robót budowlanych prowadzonych przez Wykonawcę i
Podwykonawców.
§8
Materiały, urządzenia i inne środki niezbędne do wykonania Umowy
1. Wykonawca dostarczy na własny koszt na teren budowy wszystkie materiały, urządzenia oraz inne
środki potrzebne do wykonania robót określonych w niniejszej umowie. W celu uniknięcia
wątpliwości, wynagrodzenie obejmuje cenę zakupu materiałów, urządzeń oraz innych środków
potrzebnych do wykonania robót.
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2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny spełniać wszelkie wymogi co do jakości
przewidziane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 1332), ustawą z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2014 r, poz. 883) oraz wymagania
jakościowe określone w dokumentacji projektowej i STWiORB
3. Strony oświadczają, że o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piśmie, wszystkie materiały,
urządzenia oraz inne środki będą nowe i o jakości określonej w dokumentacji projektowej lub innych
dokumentach załączonych do umowy, a ponadto będą posiadać:
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stwierdzający
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,
b) w przypadku materiałów, urządzeń i innych środków niepodlegających certyfikacji na znak
bezpieczeństwa - deklarację bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z właściwymi przepisami i
dokumentami technicznymi,
4. Na żądanie Zamawiającego Kierownik Budowy okazywać będzie wszystkie dokumenty związane z
materiałami, w szczególności dokumenty dotyczące przyjęcia materiałów na teren budowy.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do regularnego kontrolowania jakości materiałów, zaś
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszystkich próbek
materiałów potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna z warunkami określonymi w umowie,
Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy i zastąpi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi
z Zamawiającym materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i porządkowania kompletu dokumentacji dotyczącej
materiałów, urządzeń lub innych środków. W szczególności dotyczy to wszelkich certyfikatów,
deklaracji lub aprobat, dokumentów gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi i konserwacji.
7. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania wymaganej
jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów; koszty te uwzględnione zostały w cenie
ofertowej.
§9
Nadzór inwestorski
1. Zamawiający lub podmioty przez niego upoważnione, w tym w szczególności Inspektor Nadzoru,
mają prawo dokonywać bieżącej kontroli robót wykonywanych przez Wykonawcę. Zamawiający
dołoży starań, by bieżąca kontrola robót nie zakłócała normalnego toku wykonywania robót. Aż do
chwili dokonania końcowego odbioru robót Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy usunięcia
wszelkich dostrzeżonych wad, niezależnie od wcześniej wykonanych testów, kontroli lub dokonania
zapłaty faktury przejściowej obejmującej dane elementy robót.
2. Inspektor Nadzoru/Zamawiający będzie uprawniony w szczególności do:
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a) wydawania wiążących poleceń Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnień,
b) reprezentowania Zamawiającego na terenie budowy i wykonywanie bieżącej kontroli zgodności
robót z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę i zgłoszeniem o zamiarze wykonania
robót, obowiązującymi przepisami ,jak również z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
c) kontroli jakości robót, a szczególnie kontroli prawidłowego stosowania materiałów,
d) uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemów technicznych i wyposażenia, jak
również przygotowywania i uczestniczenia w procedurach odbioru przewidzianych umową,
e) potwierdzania faktycznie wykonanych robót i potwierdzania usunięcia wad,
f) wydawania Kierownikowi Budowy działającemu w imieniu Wykonawcy poleceń potwierdzonych
odnośnym wpisem do dziennika budowy, a dotyczących: likwidacji wad lub niebezpiecznych
warunków, wykonania testów lub badań, w tym także tych, które wymagają odkrycia robót lub
elementów zakrytych bez uprzedniego odbioru,
g) wykonywania innych czynności kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy i
zastrzeżeń do dziennika budowy,
h) dokonywania kontroli materiałów, w szczególności kontrola kolorystyki, rodzaj materiałów
wykończeniowych,
i) odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,
j) wykonywania wszelkich innych obowiązków i uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów
prawa, w szczególności z przepisów prawa budowlanego.
3. Wszystkie elementy robót, które wykonał Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub
zasłonięciu przez inne elementy (roboty zanikające), zostaną zgłoszone przez Wykonawcę
Zamawiającemu, który skontroluje zgłaszane roboty pod względem jakościowym i ilościowym,
najpóźniej w ciągu trzech (3) dni roboczych od daty zgłoszenia. Powyższe zgłoszenie Wykonawca jest
zobowiązany dokonać wpisem w dzienniku budowy.
4. Zamawiający wpisem do dziennika budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgłoszonych elementów
robót i w wypadku braku zastrzeżeń zezwoli na wykonywanie dalszych robót. W wypadku
zauważonych wad określi zakres i termin usunięcia wad, a po ich usunięciu Wykonawca zgłosi dany
element robót do ponownej kontroli.
§ 10
Bezpieczeństwo i higiena pracy
1. Strony oświadczają, że w toku realizacji Inwestycji dołożą wszelkich starań, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak również przez Podwykonawców czynności pozostawały w zgodzie z
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
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2. W celu realizacji zobowiązań, o których mowa w ust. 1, strony ustalają, że wszelkie czynności
podejmowane w toku realizacji Inwestycji będą podlegały nadzorowi oraz kontroli Inspektora
Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Wykonawcę.
§ 11
Dokumentacja Robót
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową oraz dokonał jej sprawdzenia
pod kątem jej spójności i kompletności. Wykonawca potwierdza, że dokumentacja projektowa jest
kompletna i spójna oraz umożliwia wykonanie robót w ramach wynagrodzenia uzgodnionego przez
Strony. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich
wadach dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji dostrzeżonych w trakcie wykonywania
robót, nie później jednakże, niż w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia. W przypadku zaniechania
zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec
Zamawiającego za szkody stąd wynikłe. W związku z powyższym jakakolwiek część robót wykonana
jako wyceniona w ofercie Wykonawcy na podstawie dokumentacji projektowej nie będzie
traktowana jako roboty dodatkowe lub roboty uzupełniające i Wykonawcy nie będą przysługiwać
roszczenia z tytułu wykonania takich robót.
2. Wszelka dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego stanowi własność
Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć nieodpłatnie Wykonawcy jeden oryginalny
egzemplarz dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić na własny koszt
wszelkie dalsze potrzebne mu kopie wymienionych powyżej dokumentów.
3. Dokumentacja projektowa oraz inna dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego Wykonawcy,
w całości lub części, nie będzie przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego
przekazywana osobom trzecim lub wykorzystywana w celach innych niż wykonanie Robót. W razie
takiego wykorzystania Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej
Zamawiającemu.
4. Z chwilą sporządzenia protokołu odbioru końcowego robót Wykonawca zwróci Zamawiającemu
wszelką dokumentację dostarczoną mu na podstawie niniejszej umowy oraz wszystkie sporządzone
przez Wykonawcę kopie tej dokumentacji.
5. Z dniem przekazania Zamawiającemu dokumentów i opracowań (projektów, rysunków itd.)
wykonanych na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe
prawa autorskie do nich, bez ograniczeń terytorialnych w związku z robotami (przez Wykonawcę lub
Podwykonawców) projektów, rysunków i podobnych dokumentów na następujących polach
eksploatacji:
A) zapisywanie; reprodukcja poprzez wydruk, za pomocą urządzeń reprograficznych oraz technik
cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie w pamięci komputera;
wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczególności do Internetu, w celu udostępnienia w takich
sieciach, w sposób umożliwiający komukolwiek dostęp do nich w dowolnym miejscu i czasie;
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B) udostępnianie projektów, rysunków i podobnych dokumentów, w szczególności ich wystawianie i
publiczne udostępnianie w środkach masowego przekazu, wprowadzanie ich kopii do obrotu
gospodarczego w tym celu przeprowadzenia prac remontowych jak również utrzymania robót w
należytym stanie technicznym, w celu budowy i rozbudowy, a także obrotu oryginałem albo jego
egzemplarzami w tym, przekazywania, użyczenia, najmu, a także użytkowania na własny użytek i
użytek podmiotów zewnętrznych, wg potrzeb Zamawiającego, zarówno w formie materialnych
nośników jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczególności dokonywanie czynności wyżej
wskazanych w stosunku do całości lub części opracowań, a także ich wszelakich kopii poprzez
przekazywanie ich w szczególności:
- innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych projektów i
opracowań, - innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania i nadzorowania robót budowlanych
w przypadku rozwiązania umowy z Wykonawcą,
- innym podmiotom biorącym udział w tej oraz kolejnych inwestycjach;
C) wykorzystywanie projektów, rysunków i podobnych dokumentów w celach reklamowych,
promocyjnych i marketingowych, w szczególności w celu promowania działalności Zamawiającego,
wykorzystywanie zarówno w Polsce jak i za granicą, jak również w celu wprowadzenia dalszych zmian
w pozwoleniach uzyskanych w celu rozwoju i realizacji Inwestycji.
D) używania w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw.
6. Wykonawca zobowiązany jest w ramach Wynagrodzenia do zagwarantowania nabycia na rzecz
Zamawiającego autorskich praw majątkowych od osoby będącej autorem takich projektów,
rysunków i podobnych dokumentów opisanych w ust. 5.
7. Wykonawca dodatkowo zgadza się, że Zamawiający na swój koszt może skorzystać z usług nadzoru
autorskiego świadczonego przez osoby trzecie posiadające stosowne uprawnienia.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone niniejszą Umową obejmuje także jego wynagrodzenie z
tytułu przeniesienia praw i obowiązków, o których mowa w ust. 5 i § 22.
9. Zamawiający wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentów, projektów i opracowań
wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy będzie uprawniony do dokonywania wszelkich
opracowań, modyfikacji, tłumaczeń bez zgody Wykonawcy (autorskie prawa zależne).
10. Zamawiający jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw zależnych na
inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowań, projektów i dokumentów.
11. Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentów, projektów i opracowań powstałych lub
dostarczonych przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Zamawiający staje się ich
właścicielem.
§ 12
Opóźnienie w realizacji prac
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1. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem robót tak dalece, że przy
dotychczasowym sposobie wykonywania robót, może nastąpić niedotrzymanie terminu, niezależnie
od innych przysługujących mu praw, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy
podjęcia działań w celu nadrobienia powstałego opóźnienia.
2. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę uzasadnionego wezwania, o którym mowa w ust. 1,
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie, w terminie 2 dni od daty
otrzymania wezwania, propozycji działań niezbędnych dla nadrobienia powstałego opóźnienia oraz
do określenia terminu, w którym opóźnienie zostanie nadrobione. Jeżeli jakiekolwiek działania
zaproponowane przez Wykonawcę w celu nadrobienia opóźnienia wymagają współdziałania ze
strony Zamawiającego lub wymagają poniesienia przezeń dodatkowych kosztów, wówczas przed ich
podjęciem Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego. Udokumentowane
koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z wyżej opisanymi działaniami Wykonawcy,
Zamawiający ma prawo potrącać z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o której mowa w ust. 2 lub w razie
utrzymywania się opóźnienia pomimo upływu terminu wskazanego przez Wykonawcę, Zamawiający
ma prawo wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opóźnienia. W razie
bezskutecznego upływu takiego dodatkowego terminu oraz będącego jego wynikiem opóźnienia,
Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia wykonania lub dokończenia danego elementu
robót lub odcinka robót w ramach danej części przedmiotu zamówienia robót innemu podmiotowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy (Zastępcze Wykonanie), o czym niezwłocznie poinformuje pisemnie
Wykonawcę.
4. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień określonych w ust. 3 nie wyłącza
odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jak
również prawa naliczenia kar umownych zastrzeżonych w umowie, nie powoduje również utraty ani
ograniczenia uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi lub gwarancji w zakresie
odpowiedniej części zrealizowanej przez Wykonawcę Inwestycji.
§ 13
Gotowość do zakończenia prac. Odbiór Końcowy i ostateczny
1. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywać będzie upoważniony inspektor
nadzoru inwestorskiego – w postaci wpisu w dzienniku budowy,
b) odbiór częściowy następować będzie na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę
harmonogramu rzeczowo-finansowego,
c) odbiór końcowy,
d) odbiór w okresie rękojmi lub gwarancji, mający na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę
zobowiązań wynikających z rękojmi lub gwarancji za wady, dokonany zostanie przez Zamawiającego z
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udziałem Wykonawcy, w formie protokolarnej w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę
wykonanych zobowiązań,
e) odbiór ostateczny, dokonany zostanie przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w formie
protokołu odbioru ostatecznego, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakości lub rękojmi w terminie 14 dni od upływu tego z okresów, który zakończy się później
2. Strony postanawiają, że:

1) odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu zakresu przedmiotu umowy i po dostarczeniu
Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów (włącznie z atestami, certyfikatami,
protokołami prób, badań i sprawdzeń, dokumentacją powykonawczą, które stanowić będą
załączniki do protokołu odbioru robót);

2) Zamawiający nie dokona odbioru i zapłaty prac wykonanych nie zadowalająco pod względem
jakościowym lub w przypadku nie przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów
odpowiednio do zakresu robót;

3) przed odbiorem końcowym Wykonawca przeprowadzi przewidziane przepisami próby i
badania techniczne, z których sporządzi stosowne protokoły,

4) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót w formie pisemnej dołączając
dokumenty wymienione wyżej,

5) Odbiór robót dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiającego;

6) Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o
zakończeniu robót i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

7) W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia możne odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

zgodnie

z

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może
odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

8) Wykonawca obowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.
9) Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
aż do czasu usunięcia tych wad
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10) Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy
odbiorze, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie 14 dni, chyba, że w
trakcie odbioru końcowego strony postanowią inaczej.

11) Strony postanawiają, że ze wszystkich czynności odbioru będzie spisywany protokół
zawierający wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.
§ 14
Zwrot terenu budowy
Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu budowy przed jego przekazaniem
Zamawiającemu. W przypadku uszkodzeń, Wykonawca obowiązany będzie pokryć koszty naprawy.
Koszty napraw mogą być potrącane z jakiegokolwiek wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 15
Rękojmia i Gwarancja
1. Okres rękojmi na roboty wynosi 5 lat liczone od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.
W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi wad, Zamawiający może:
a) wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie wad z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie
wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie i odstąpi od umowy w terminie wskazanym w § 21 ust.
3 lub zleci wykonanie zastępcze lub obniży odpowiednio wynagrodzenie lub
b) będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie wskazanym w § 21 ust.3, jeżeli okaże się,
że stwierdzone przez Zamawiającego wady są istotne i nieusuwalne, albo gdy Wykonawca nie usunie
w odpowiednim terminie wad, które są istotne lub,
c) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w odpowiednim terminie i dokonania
stosownego potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy o kwotę odpowiadającą
kosztom takiego zastępczego usunięcia wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia należytego
wykonania umowy okaże się niewystarczająca, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej
różnicy lub,
d) będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia wynagrodzenia za roboty, jeżeli
stwierdzone przez Zamawiającego wady nieistotne są nieusuwalne albo, gdy Wykonawca nie usunie
w odpowiednim terminie wad nieistotnych.
2. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności za wady
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji na przedmiot umowy.
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3. Termin gwarancji na cały wykonany przedmiot umowy - wynosi …… miesięcy, z zastrzeżeniem ust.
4, licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie
dokument gwarancji.
4. Strony ustalają następujący tryb usuwania wad, ujawnionych w okresie gwarancji:
a. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę pisemnie lub faksem o stwierdzonej
wadzie; wady istotne powinny być stwierdzone protokolarnie,
b. w okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt i we
własnym zakresie stwierdzonych wad, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania
zawiadomienia, o którym mowa powyżej, w wyjątkowych wypadkach w innym uzgodnionym z
Zamawiającym terminie,
c. po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 4 pkt. b Zamawiający usunie wady we
własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę lub na zasadach ogólnych zleci
usunięcie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) , a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę,
d. Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa w ust. 4
pkt. c zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich poniesionych przez niego kosztów
w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,
e. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia wad bez względu na
wysokość kosztów z tym związanych.
7. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym.
§ 16
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, strony ustalają
wynagrodzenie ryczałtowe brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości:…………….. złotych
słownie złotych: ……………….., zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do
niniejszej umowy. W/w wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie wszelkich
autorskich praw majątkowych, wynikających z niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, jako wynagrodzenie ryczałtowe, pozostaje
niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z
jego wykonaniem i odbiorem.
3. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej umowy zapoznał się z zakresem robót,
dokumentacją, miejscem prowadzenia robót, a także uzyskał wyczerpujące informacje o
warunkach istniejących na terenie obiektu, na którym mają być wykonane roboty oraz oświadcza,
że otrzymane informacje umożliwiły mu jednoznaczną ocenę zakresu robót, warunków i czasu
koniecznego do należytego wykonania zadania oraz pozwoliły na dokonanie ostatecznej kalkulacji
wynagrodzenia.
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4. Wykonawca oświadcza, iż zrzeka się wszelkich roszczeń mogących wyniknąć z tytułu
niedoszacowania wartości robót wchodzących w skład zakresu przedmiotowego niniejszej
umowy lub dających się przewidzieć przy zachowaniu minimalnej staranności wymaganej w tego
typu stosunkach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie
robót, będących przedmiotem niniejszej umowy, czy innych błędów Wykonawcy, a w
szczególności błędów rachunkowych, czy nieuwzględnienia któregokolwiek elementu robót,
będącego w dokumentacji lub też brakującego w dokumentacji, ale niezbędnego do
prawidłowego i zgodnego z wiedzą budowlaną oraz niniejszą umową wykonania robót.
6.

Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

7.
Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na
podstawie faktur dostarczonych przez Wykonawcę Zamawiającemu, wystawionych na podstawie
zatwierdzonego przez strony umowy protokołu częściowego odbioru robót (częstotliwość
wystawiania faktur VAT ustalona zostanie na podstawie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo –
finansowego).
8.
Podstawą do rozliczenia faktury częściowej jest protokół odbioru określonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym zakończonych części robót, podpisany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiającego.
9.
Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części należnego Wynagrodzenia za zakończone i
odebrane roboty budowlane, oprócz protokołów odbiorów konieczne jest przedstawienie przez
Wykonawcę następujących dowodów zapłaty:
a)
kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczonej za zgodność z
oryginałem wraz z potwierdzeniem jej zapłaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,
b)
oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty za część
przedmiotu umowy, za którą Wykonawca wystawia fakturę, na rzecz Podwykonawców i dalszych
Podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub z którymi zawarł przedłożoną
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
10.
Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową, którą Wykonawca wystawi po podpisaniu
przez obie strony protokołu odbioru końcowego. Wraz z fakturą końcową Wykonawca jest
zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dowody zapłaty wszelkiego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych Robót.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej
nieuregulowanej należności Podwykonawcy celem zabezpieczenia środków za zapłatę
Podwykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawcy nie będą
przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych.
11.Zamawiający może dokonać potrąceń należnych mu kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy.
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12.
Prawidłowo wystawione faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
Zamawiającemu.
§ 17
Termin zakończenia Inwestycji
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie:
do 16 listopada 2018 roku.
§ 18
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w
dniu jej zawarcia w wysokości stanowiącej 10% ceny umownej brutto określonej w § 16 ust. 1, tj.
w wysokości zł w formie
2. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie jego utrzymywania. Zmiana
formy
zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem
ciągłości zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokości.
3. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania wnoszonego w innej formie niż gotówkowej,
Wykonawca jest zobowiązany:
a. Złożyć na dzień odbioru z ważnością do końca okresu gwarancyjnego zabezpieczenie roszczeń
z tytułu gwarancji w wysokości 30 % kwoty, o której mowa w ust. 1.
b. W przypadku nie złożenia w/w wymienionej gwarancji we wskazanym terminie - Zamawiający
powyższą kwotę potrąci z wystawianych przez Wykonawcę faktur.
4. Zmiana formy zabezpieczenia dokonana będzie w formie aneksu do niniejszej umowy.
Zamawiający zobowiązuje się zawrzeć przedmiotowy aneks.
5. W przypadku przedłużającego się terminu wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca
zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy o okres niezbędny dla
prawidłowego zakończenia zadania.
§ 19
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy oraz w okresie udzielonej
gwarancji jakości ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) obejmujące swoim zakresem co najmniej
szkody poniesione przez osoby trzecie, a także Zamawiającego oraz przedstawicieli i pracowników
Zamawiającego i Wykonawcy w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w
związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy.
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2. Kopię polisy wymienionej w ust. 1 oraz/lub kopię zawartej umowy wraz z Ogólnymi Warunkami
Ubezpieczenia zawartej na okres realizacji umowy i pierwszych 6 miesięcy okresu gwarancji wraz z
dowodem uiszczenia składki za ten okres Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu
w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
3. Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu dokumenty wskazane w ust. 2 wraz z
dowodami składki na następne roczne okresy płatności w terminie 20 dni roboczych przed upływem
okresu ubezpieczenia wynikającego z poprzedniego okresu płatności.
4. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca narusza obowiązek posiadania ubezpieczenia lub
opłacania składek z tego tytułu Zamawiający jest uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia i /
lub zapłaty takiej składki na koszt Wykonawcy, potrącając stosowne kwoty z wynagrodzenia
Wykonawcy. Wykonanie powyższego uprawnienia przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku uiszczenia kar umownych z tego tytułu.
§ 20
Kary umowne
Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w przekazaniu określonego w
umowie przedmiotu odbioru, o którym mowa w § 1 ust. 1 w wysokości 0,5 % wartości
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §16 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień kalendarzowy
opóźnienia liczony od dnia wykonania zamówienia określonego w § 17 umowy
b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego
brutto określonego w §16 ust 1 za każdy dzień opóźnienia w usunięciu jakichkolwiek wad i usterek
stwierdzonych w toku czynności odbioru końcowego oraz w okresie rękojmi lub gwarancji, począwszy
od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 16 ust. 1- w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
d) w przypadku nie przedłożenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi załącznikami wskazanymi
w § 19 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia składki na następne okresy płatności w trybie § 19
ust. 3 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 16 ust. 1 umowy za każdy dzień: braku umowy ubezpieczenia, braku ciągłości
umowy ubezpieczenia na warunkach określonych w § 19 umowy lub nie przedłożenia
Zamawiającemu któregokolwiek z dokumentów wskazanych w § 19 umowy na warunkach
określonych w tym paragrafie.
e) w przypadku nie przedłożenia dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania
zamówienia w trybie §18 ust. 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02
% wynagrodzenia brutto określonego w § 16 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,
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f) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 - Wykonawca zapłaci karę
umowną Zamawiającemu w wysokości 0,01 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 16 ust. 1
za każdy dzień opóźnienia;
g) za nieprzedłożenie lub przedłożenie z opóźnieniem do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w zakresie
robót wskazanych w § 1 ust. 1 – Wykonawca zapłaci kare umowną w wysokości 0,01 % kwoty
wynagrodzenia brutto określonego w § 16 ust.1 za każde naruszenie oddzielnie;
h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, uzupełnienia lub aneksu w zakresie robót wskazanych w § 1 – Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 0,01% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w §16 ust. 1 za każde
naruszenie oddzielnie;
i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty dla przedmiotu umowy o
którym mowa, w § 1 ust. 1 - Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01 % kwoty
wynagrodzenia brutto określonego w §16 ust. 1 za każde naruszenie oddzielnie;
j) 1000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek niestosowania się do zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej
czynności w trakcie realizacji zamówienia: bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w zakresie
czynności polegających na pracach roboty dachowe, stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, roboty
wykończeniowe zewnętrzne, instalacje wentylacji, instalacje elektryczne.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
3. Termin płatności kar umownych należnych Zamawiającemu, przewidzianych w umowie wynosi 3
dni od daty doręczenia Wykonawcy noty księgowej.
4. Zamawiający może zaspokoić się z tytułu należności za naliczone kary umowne z zabezpieczenia
należytego wykonania umowy jak również z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 21
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach
rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy polegających na:
a) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową oraz dokumentacją projektową i STWiORB, bez
akceptacji Zamawiającego,
b) faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawcę robót trwającym dłużej niż 14 dni,
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c) uporczywym naruszaniu przez Wykonawcę wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
mogących skutkować utratą życia lub zdrowia osób wykonujących Roboty,
d) w przypadku gdy wystąpi konieczność co najmniej 3 – krotnego dokonywania bezpośredniej
zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 6 ust. 8, lub konieczność
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości sumy całego wynagrodzenia brutto
określonego w § 16 ust. 1 niniejszej umowy.
- pod warunkiem, (nie dotyczy przypadku określonego w ust. 1 pkt d), że odstąpienie od umowy
zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usunięcia naruszenia i może nastąpić
dopiero po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie naruszenia, który to termin
nie może być krótszy niż 5 dni. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust 1 powinno
nastąpić w terminie 30 dni od upływu w/w terminu do usunięcia naruszenia ( ust 1 pkt a - c ) lub
powzięcia informacji o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia ( ust 1 pkt d ).
2. Stronom przysługiwać będzie także prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji zaistnienia
następujących okoliczności:
a) uprawomocnienia się wyroku właściwego sądu lub wydania decyzji bądź postanowienia władz
administracyjnych, które uniemożliwiałyby rozpoczęcie realizacji lub kontynuacji inwestycji;
b) Zamawiającemu – gdy zostało zlikwidowane przedsiębiorstwo Wykonawcy lub złożono wniosek o
ogłoszenie jego upadłości,
c) Wykonawcy – w razie odmowy przez Zamawiającego bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub
odmowy podpisania protokołu odbioru,
d) Wykonawcy – w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiającego, iż wobec zaistnienia
uprzednio nie przewidzianych okoliczności Zamawiający nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań
umownych wobec Wykonawcy,
e) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy 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 wypadku może nastąpić w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku
wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy (art.
145 ustawy Prawo zamówień publicznych).
3. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 ppkt a) - e) umowy powinno nastąpić w
formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy w trybie postanowień niniejszego paragrafu Wykonawca
niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość do protokolarnego przekazania terenu budowy, które
to przekazanie nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony sporządzą także protokół
zaawansowania robót wykonanych przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców, który będzie
podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury. Zapłata faktury nastąpi zgodnie z postanowieniami
§ 16 po potrąceniu roszczeń przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy.
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5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
5.1. Wykonawca zobowiązany jest:
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji
wykonanych robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, przy udziale Zamawiającego,
b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która
spowodowała odstąpienie od umowy
c) sporządzić wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane
przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od
umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
d) zgłosić Zamawiającemu odbiór robót przerwanych i zabezpieczających, a najpóźniej w terminie 14
dni usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
5.2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które on odpowiada obowiązany jest
do: a) dokonania odbioru wykonanych robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za te prace
lub roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt (1)c niniejszego paragrafu
umowy, wykonanych bądź nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,
c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów
zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że
wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń. Sporządzony protokół inwentaryzacji
wykonanych robót przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców, będzie podstawą wystawienia przez
Wykonawcę faktury. Zapłata faktury nastąpi zgodnie z postanowieniami § 16 po potrąceniu roszczeń
przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy.
d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
§ 22
Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca opracuje i przekaże:
1. 2 egzemplarze wersji drukowanej dokumentacji powykonawczej podpisanej przez Kierownika
Budowy, wraz z powykonawczą częścią projektową w nadającej się do edycji wersji elektronicznej na
płycie CD (rysunki w plikach DWG - lub odpowiadające plikom DWG i pdf zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi), która powinna zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. Dostarczenie kompletnej
i zaakceptowanej przez inspektorów nadzoru dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu stanowi
warunek przystąpienia do odbioru końcowego;
2. Wykonawca zobowiązuje się przenieść wraz z dokumentacją powykonawczą autorskie prawa
majątkowe do powyższej dokumentacji na zasadach określonych w niniejszej umowie.
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§ 23
Cesja
1. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, jakichkolwiek
praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również roszczenia o zapłatę
wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie. Wykonawca
zobowiązany jest złożyć wniosek o wyrażenie zgody i go uzasadnić. W przypadku wyrażenia zgody na
cesję, Wykonawca wraz z każdą fakturą VAT, złoży oświadczenie, że zawarta umowa cesji obowiązuje,
a Zamawiający jest uprawniony do żądania potwierdzenia obowiązywania umowy cesji na dzień
dokonywania płatności, iż wierzytelność została przeniesiona oraz wskazanie cesjonariusza.
2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiającego na osobę trzecią praw i obowiązków z niniejszej
umowy Zamawiający oświadcza, iż podejmie wszelkie czynności tak, aby interes ekonomiczny
Wykonawcy nie został naruszony.
§ 24
Spory. Właściwy sąd.
1. W przypadku rozbieżności pomiędzy Stronami każda Strona może żądać podpisania przez drugą
Stronę protokołu rozbieżności.
2. W przypadku kwestii projektowych wszelkie spory mogą być rozstrzygane pomiędzy
Zamawiającym, Projektantem i Wykonawcą. Wykonawca lub Zamawiający może zwrócić się do
eksperta w celu wyjaśnienia sporów lub rozwiązania wszelkich problemów dotyczących danego
sporu. Wynagrodzenie przysługujące ekspertowi z tego tytułu ponosi strona zwracająca się do
eksperta.
3. Strony dołożą starań, by wszelkie wątpliwości i spory wynikające z niniejszej Umowy były
rozstrzygane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.
4. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy, które nie zostały rozstrzygnięte w sposób polubowny
w ciągu 14 dni kalendarzowych od wystąpienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim żądaniem,
rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 25
Obowiązujące prawo
Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygniętych treścią
Umowy mają zastosowanie przepisy Prawa budowlanego, Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu
cywilnego.
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§ 26
Inne postanowienia
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Przez zmiany istotne umowy uzasadniające prawo
zmiany umowy, strony rozumieją, w szczególności:
1.1. zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowane okolicznościami leżącymi po
stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego jak i od Wykonawcy w
postaci:
a) udzielenie zamówień dodatkowych wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących
przedmiotem umowy tylko o niezbędny okres wynikający z wykonywania tych robót,
b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego – tylko o okres wstrzymania robót,
c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i tylko w sytuacji i w zakresie koniecznym do
przesunięcia terminu realizacji umowy lub jej etapów,
d) gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej lub
warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu
umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub
inna upoważniona instytucja nie wydała stosowanego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie
przedłużenia terminu realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynności organów
administracji publicznej lub instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej
czynności,
e) zaistnienie okoliczności w trakcie realizacji przedmiotu umowy warunków atmosferycznych,
archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypały,
niewybuchy utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy. Zmiana
terminu może nastąpić tylko o okres trwania tych okoliczności i z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę,
f) gdy nastąpi długotrwałe pozyskiwanie stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa – tylko w
zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności
przekraczający termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności,
g) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia
tych kolizji i konieczności koordynacji robót z tymi wykonawcami,
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h) wystąpienie robót dodatkowych oraz robót zamiennych, przy czym zmiana terminów musi być
udokumentowana, a pisemny wniosek o jej dokonanie Strona występująca zobowiązana jest złożyć w
terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności, potwierdzonej wpisem w dziennik
budowy (obowiązek wpisu do dziennika budowy nie dotyczy terminu przekazania placu budowy).
Przedłużenie terminu nastąpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika z okoliczności
uzasadniających przedłużenie terminu. W przypadku, gdy Strona występująca nie dochowa w/w
terminu, nie będzie uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o zmianę terminów umownych,
i) gdy nastąpi długotrwałe pozyskiwanie stosownych uzgodnień, pozwoleń, postanowień i decyzji
wydanych przez organy administracyjne, konieczność uzyskania nowych decyzji lub uzgodnień,
odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji.
1.2. zmianę technologii wykonania danego zakresu robót oraz gdy będzie to konieczne ze względu na
powyższą zmianę technologii i tylko w zakresie niezbędnym oraz w wyniku zmiany tejże technologii,
zmianę terminu wykonania umowy, wynagrodzenia umownego, zakresu robót określonego w §1,
przy czym w/w zmiana technologii musi być spowodowana okolicznościami zaistniałymi w trakcie
realizacji zakresu robót określonego w §1 umowy w postaci konieczności zmiany dokumentacji
projektowej lub zaistnienia warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub
sposób (technologię) wykonania zakresu robót,
1.3 zmianę wynagrodzenia, w wyniku:
a) robót zamiennych i/lub zmiany technologii - roboty zamienne i/lub zmiana technologii rozliczane
będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące
założenia:
a. ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną
ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania
umowy,
b. w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nie przewidzianych
w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie czynników
produkcji nie wyższych, niż średnie notowania krajowe z publikacji SECOCENBUD dla kwartału
poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robot. Nie przewiduje się możliwości
wzrostu cen jednostkowych, jak również składników cenotwórczych podanych w kosztorysie
ofertowym.
c. zwiększeniu lub zmniejszeniu stawki podatku VAT, jeżeli zmiana taka wynikać będzie ze zmiany
przepisów - w takiej sytuacji ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy;
1.4. zmianę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następstwie przedłużenia terminu
realizacji umowy,
1.5. gdy nastąpi zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku Zamawiający będzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływa na
prawa i obowiązki stron umowy,
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1.6. zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom,
1.7. zmiany Kierownika budowy – na wniosek Wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie
Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego, jeżeli Zamawiający uzna, że kierownik budowy nie
wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie. Wykonawca
dokona zmiany w terminie określonym przez Zamawiającego we wniosku. Nowa osoba wskazana
przez Wykonawcę na stanowisko kierownika budowy musi spełniać wymagania określone dla
kierownika budowy przedstawione w SIWZ,
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 muszą zostać udokumentowane i mogą nastąpić tylko z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę. Zmiana terminu może nastąpić tylko o okres trwania okoliczności
uzasadniającej zmianę. Pismo (wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona
występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia
wiadomości o takiej okoliczności.
3. Niniejsza umowa sporządzona i podpisana została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w
tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego,
4. Wymiana informacji między stronami odbywać się będzie w języku polskim.
5. Wszelkie poprawki wprowadzane do umowy, w tym jej rozwiązanie za obopólną zgodą Stron oraz
dostarczenie powiadomienia o rozwiązaniu umowy, muszą mieć formę pisemną z wyłączeniem
powiadamiania w formie faksowej i pocztą elektroniczną, pod rygorem nieważności.
6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz jej załączników będą dokonywane w formie pisemnego
aneksu za zgodą obu Stron niniejszej umowy pod rygorem nieważności.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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