„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

ZAŁĄCZNIK NR 6

PROJEKT UMOWY NR IGK.272.2.6.2019
o wykonanie robót budowlano - montażowych
Zawarta w dniu .......................... 2019 roku w Juchnowcu Kościelnym pomiędzy:
Gminą Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10; 16-061 Juchnowiec Kościelny
zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
mgr Krzysztofa Marcinowicza – Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny,
a …………………………………………………………………………………………………..
NIP ………………...……………………… , REGON ………………………....……….……. ,
zwanym dalej „Wykonawcą”, której przedstawicielem jest:
……….……………………………………………………………………………………….….. ,
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym o następującej treści:

§1
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące roboty:

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorożkach
Umowa obejmuje rozbudowę parterowego budynku świetlicy wiejskiej o pomieszczenia
aneksu kuchennego i toalet oraz przebudowę istniejących schodów i budowę
zadaszenia nad wejściem do zaplecza sklepu wraz z instalacjami, zgodnie
z dokumentacją projektową wykonaną przez ARCHINATA Pracownia Projektowa
Renata Anna Gwoździej ul. Wilejki 4, 15-161 Białystok.

§2
Termin rozpoczęcia robót z dniem podpisania umowy.
Termin zakończenia robót określonych w §1: 30.08.2019 r.

§3
1. Za wykonanie całości robót stanowiących przedmiot umowy, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie brutto w tym podatek VAT …………………… zł.
(słownie: ………………………………………...……………………………………………. zł).
2. Ceny poszczególnych składników rzeczowych (obiekty, elementy robót) zawarte są w
kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do umowy.
3. Wartość ryczałtowa wynagrodzenia gwarantuje pełne wykonanie zakresu
rzeczowego przedmiotu umowy, spełniającego funkcje przewidziane dokumentacją
techniczną. Wynagrodzenie uwzględnia wynagrodzenie za wszystkie obowiązki
Wykonawcy oraz koszty określone niżej, niezbędne do zrealizowania przedmiotu
zamówienia zgodnie z technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót
w szczególności:
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1) koszt poboru wody i energii,
2) prób technicznych,
3) badań wytrzymałościowych, pomiarów elektrycznych, badania wody, powietrza, itp.,
4) przygotowanie przedmiotu zamówienia do odbioru wraz z niezbędnymi protokołami,
5) ubezpieczenia robót i budowy od zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej za
szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków,
6) koszt naprawy urządzeń istniejących, uszkodzonych w trakcie budowy,
7) pozyskanie atestów i dokumentów świadczących o jakości wbudowanych materiałów
i zamontowanych urządzeń,
8) zakupu i dostawy materiałów i urządzeń wymagających montażu,
9) wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i innych czynności,
10) koszt dozoru i wynajęcia placu na zaplecze budowy,
11) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
12) koszty przerw technologicznych i organizacyjnych,
13) tyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (4 szt).
14) opłat za zajęcie pasa drogowego.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy za poszczególne etapy robót nastąpi na podstawie
sprawdzonych i podpisanych przez inspektora nadzoru protokołów, częściowego
lub końcowego odbioru robót.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne, w szczególności ze względu na
zmiany poziomu cen materiałów, cen najmu sprzętu budowlanego i stawek robocizny,
jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu umowy.
6. Strony umowy zgodnie postanawiają, iż bez zgody Zamawiającego wierzytelności
(zobowiązania) wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osobę
trzecią (przelew).
7. Faktury należy wystawić na: Gmina Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10; 16-061
Juchnowiec Kościelny NIP: 966-18-13-207
8. Zamawiający dokona płatności należności wynikającej z faktury w formie przelewu na
rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w Banku ……………….…. o numerze
………………………………………………………………………, w tym wartość sprzedaży
netto będzie opłacona na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a podatek od towarów
i usług zostanie opłacony na specjalny rachunek bankowy Wykonawcy - rachunek VAT.
9. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku zamawiającego.

§4
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujące części
zamówienia: stan surowy budynku.
2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców wskazanych w
ofercie wykonawcy w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………………...
3. Wykonawca oświadcza, że w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, na zasadach określonych w art.
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26 ust. 2b, korzysta z zasobów następujących podwykonawców: (podać nazwy
podwykonawców):
……………………………………………………………………………………………………...
4. Zatrudnienie przez Wykonawcę innego podwykonawcy niż wskazany w ofercie
wymaga zgody Zamawiającego.
…………………………………………………………………………………………………...…
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu zamówienia
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest zobowiązany, w trakcie
realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o treści zgodnej z projektem
umowy.
6. Do zawarcia umowy z podwykonawcą stosuje się odpowiednie przepisy zawarte
w ustawie Prawo zamówień publicznym oraz w Kodeksie Cywilnym.
7. W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do
Zamawiającego z wnioskiem o akceptację, Wykonawca określa zakres robót
wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz wielkość
należnego wynagrodzenia z tytułu wykonywanych robót budowlanych.
8. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach gdy:
- niespełnione zostaną wymagania określone w SIWZ;
- gdy termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni.
9. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym
w ust. 8, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną „za zgodność z oryginałem”
kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
11. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,
o których mowa w ust. 8.
12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się
za akceptację umowy przez Zamawiającego.
13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane, usługi i dostawy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną „za
zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo na usługi i dostawy
o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest
dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany projektu umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary
umownej.
15. Zapisy zawarte w ust. 5 – 14 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiedni do zmian
umowy o podwykonawstwo.
16. W przypadku robót wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych
podwykonawców,
Wykonawca
zobowiązany
jest
przed
przedłożeniem
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Zamawiającemu faktury na zrealizowane roboty, dołączyć dowód zapłaty za
wykonany przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zakres robót,
potwierdzony osobiście przez podwykonawcę.
17. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu
podwykonawcy
faktury potwierdzającej
wykonanie
zleconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zakresu roboty budowlanej.
18. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty
odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę
zamówienia na roboty budowlane.
19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane.
20. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
obejmuje wyłącznie wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.
14, w terminie 7 dni od dnia otrzymania powyższej informacji.
22. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, lub
b) 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, lub
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
tej zapłaty.
23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,
o których mowa w ust. 18, Zamawiający potrąca kwotę
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
24. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje
własne.
25. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za wszystkie
roboty budowlane, wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym, za te roboty, które
zostaną wykonane przez podwykonawców.
26. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie
budowy.
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§5
1. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian (roboty dodatkowe, zamienne,
niewykonane) w zakresie robót wynikających z potrzeb technicznych po pisemnej ich
akceptacji przez Zamawiającego.
2. Wartość różnicowa robót niewykonanych będzie określona wg cen jednostkowych
określonych w ofercie i kosztorysie ofertowym niezmiennych przez cały okres realizacji
robót.
3. Wartość robót dodatkowych będzie określona wg. cen jednostkowych określonych w
ofercie, niezmiennych przez cały okres realizacji robót. Wykonanie robót dodatkowych
będzie realizowane na podstawie umowy zawartej zgodnie z przepisami ustawy
o zamówieniach publicznych.

§6
1. Ustala się wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wpłacanego
przez Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1
tj. w kwocie ………………. zł (słownie: ……………………………………….. 00/100 zł).
2. Wniesione zabezpieczenie oprocentowane będzie w wysokości obowiązującej dla
konta depozytowego Zamawiającego na poczet Wykonawcy (dotyczy zabezpieczenia
wniesionego w pieniądzu).

§7
1. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie …..............................................................
2. Strony postanawiają, iż 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy
przeznaczona jest na pokrycie roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego
wykonania umowy, zaś 30 % wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu ujawnionych wad w okresie rękojmi.
3. Zabezpieczenie o którym mowa w §6 ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy
w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia ostatecznego i bezusterkowego odbioru
roboty potwierdzonego protokółem końcowego odbioru przedmiotu umowy, 30 % w
terminie do 15 dni po upływie udzielonego przez Wykonawcę okresu rękojmi za wady.
4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia usterek przez
Wykonawcę w określonym terminie, zabezpieczenie wraz z odsetkami staje się
własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do pokrycia roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§8
1. Zamawiający będzie opłacał faktury częściowe. Podstawą do wystawienia faktury za
częściowe wykonanie robót jest protokół technicznego wykonania elementu robót,
potwierdzony przez inspektora nadzoru.
2. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego faktury częściowej jest przedłożenie
przez
Wykonawcę
dowodów
zapłaty
podwykonawcom
i
dalszym
podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych
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objętych protokołem odbioru zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
budowlanego, oraz oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców
o braku roszczeń względem generalnego wykonawcy za dany okres rozliczenia
fakturą.
3. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów
o których mowa w ust. 2, zapłata należnego wynagrodzenia jest wstrzymywana,
w części równej sumie kwot wynikających z nie przedłożonych dowodów zapłaty.
Od zatrzymanej z tej przyczyny kwot wykonawca nie może naliczać odsetek
ustawowych.
4. Ostateczne
rozliczenie należności nastąpi fakturą końcową wystawioną na
podstawie protokołu odbioru końcowego, z uwzględnieniem opłaconych faktur za
częściowe wykonania robót.
5. Termin płatności faktur częściowych i końcowej ustala się do 30 dni od daty
doręczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych wraz z fakturą.
6. Zapłata należności za fakturę końcową nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za jakość wykonanych robót.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia wartości robót nie wykonanych
z faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury końcowej
wystawionej przez Wykonawcę.

§9
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik Budowy
Pan ...............................................................................................................................................................................................
zam.................................................................................................................................... tel. .................................................
Podstawowe obowiązki kierownika budowy określa art.22 i 23 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 ze zm.)
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Wynajęcia na własny koszt, urządzenia i likwidacji placu budowy i zaplecza
technicznego z uporządkowaniem terenu po zakończeniu budowy, oraz zapewnienia
ochrony mienia znajdującego się na nim i warunków bezpieczeństwa.
2) Wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy zgodnie z projektem
technicznym zadania, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami
w szczególności techniczno-budowlanymi, oraz normami państwowymi i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót odpowiedniej specjalności.
3) Zapewnienia inspektorowi nadzoru pełnej dostępności do robót, szczególnie
zanikowych i ulegających zakryciu w celu zbadania odbioru. Odkrycia robót lub
wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, jeżeli przed ich zakryciem nie
poinformował inspektora nadzoru o terminie dokonania odbioru, następnie przywrócenia
ich do stanu poprzedniego.
4) Zawiadomienie Zamawiającego oraz uzgodnienie z inspektorem nadzoru
o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, przeprowadzeniu
wymaganych prób i odbioru w terminie 7 dni przed przystąpieniem do ich wykonania.
5) Zastosowania wszelkich środków dla zabezpieczenia przed zniszczeniem urządzeń
istniejących ewentualnej naprawy w sytuacji zniszczenia w trakcie realizacji robót,
6
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przestrzegania przepisów BHP, dozoru terenu budowy i zabezpieczenia przed wstępem
osób trzecich.
6) Przeprowadzenia robót w sposób nie stwarzający zagrożenia dla ludzi i mienia, oraz
w sposób wykluczający ujemne oddziaływanie sprzętu na środowisko w obrębie robót.
7) Przeprowadzenie badań, pomiarów, prób wytrzymałościowych i rozruchu z udziałem
Zamawiającego i eksploatatora potwierdzonych protokółami (jeżeli będą niezbędne).
8) Sporządzenia operatu powykonawczego dwa egzemplarze; operat powinien
zawierać:,
a) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które w trakcie budowy zostały do
niego włączone integralnie, (jeżeli jest niezbędny),
b) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
c) certyfikaty, atesty, karty gwarancyjne
d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
9) Na żądanie Zamawiającego przerwanie roboty, a jeżeli zostanie zgłoszona taka
potrzeba, zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem.
10) Przeszkolenie BHP wszystkich osób, które działają na rzecz wykonawcy lub
podwykonawcy
3. Wykonawca od chwili podpisania protokołu przekazania terenu budowy do czasu
przekazania Zamawiającemu ponosi całkowitą odpowiedzialność za roboty, oraz
wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji przedmiotu umowy lub
przy usuwaniu usterek, ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody i następstwa
nieszczęśliwych wypadków oraz ponosi ryzyko likwidacji skutków zdarzeń losowych
zaistniałych na terenie budowy.
4. Stosowane do budowy materiały powinny podlegać kwalifikacji i kontroli jakości
stosownie do obowiązujących przepisów, posiadać świadectwo jakości i certyfikaty,
odpowiadać dokumentacji projektowej pod względem gwarantującym jakość. Na każde
żądanie Zamawiającego materiały te
mogą być poddane konkretnym badaniom
w miejscu produkcji, na placu budowy lub też w określonych przez Zamawiającego
miejscach.
5. Jeżeli Zamawiający zarządzi badania, które nie były przewidziane w projekcie
umowy, zaś wyniki tych badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo są niezgodne
z umową – koszty tych zleconych badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś
jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo są zgodne z umową –
koszty badań obciążają Zamawiającego.

§ 10
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi w szczególności
za:
1) Wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną
wykonanych robót.
2) Usunięcie wad stwierdzonych w trakcie wykonawstwa, w toku czynności odbioru
i ujawnione w okresie gwarancji.
2. Okres rękojmi i gwarancji ustala się na ….lat licząc od daty odbioru i przekazania do
eksploatacji przedmiotu umowy.
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3. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego
usuwania usterek i wad w terminie 14 dni od czasu zgłoszenia takiej potrzeby przez
Zamawiającego,

§ 11
1. Zamawiający
inwestorskiego.

zobowiązuje się do zapewnienie na swój koszt nadzoru

2. Inspektorem nadzoru będzie:
Pan(i) …………………………………………………………………………………….………..
zam.…………………………………………………………tel…………………………………..
Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego określa art.25 i 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z dnia 2017.07.06)

§ 12
1. Czynności odbioru wykonanych robót ustal się wg następujących zasad:
1) Kierownik budowy po uprzednim sprawdzeniu poprawności wykonania,
przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wymaganych prób, wpisem do dziennika
budowy stwierdza wykonanie i zgłasza gotowość do odbioru przedmiotu umowy.
2) Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru lub
brak ustosunkowania się do wpisu w ciągu 7 dni oznacza osiągnięcie gotowości do
odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.
3) O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca obowiązany jest zawiadomić na
piśmie Zamawiającego (pismo zgłaszające odbiór).
4) Zamawiający wyznacza datę rozpoczęcia czynności odbioru w ciągu 14 dni od daty
otrzymania zgłoszenia robót do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie.
Odbiór będzie połączony z przekazaniem użytkownikowi przez Zamawiającego
przedmiotu odbioru do eksploatacji.
2. W czynnościach odbioru powinien uczestniczyć:
1) kierownik budowy,
2) inspektorzy nadzoru inwestorskiego,
3) przedstawiciel zamawiającego,
3. Najpóźniej na 14 dni przed odbiorem Wykonawca przedkłada inspektorowi nadzoru
i Zamawiającemu dokumenty powykonawcze - operat powykonawczy,
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru
z powodu nie skończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób z wynikiem
pozytywnym, istnienia wad i usterek nie nadaje się do użytku zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiający może odmówić odbioru.
5. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać
wykonania po raz drugi.
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6. Jeżeli wady nadają się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie
lub wyznaczyć termin ich usunięcia z zastrzeżeniem § 12.
7. Czynności odbioru zostaną podjęte po usunięciu przyczyn odmowy odbioru
i ponownym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

§ 13
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania:
1) za każdy dzień opóźnienia w zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia
w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1,
2) za każdy dzień opóźnienia w terminowym usuwaniu wad i awarii w wysokości 0,3%
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1,
3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które odpowiedzialności
nie ponosi Zamawiający lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn,
za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 3 ust. 1.
4) za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub
stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych w wysokości 0,02 % wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczoną od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad i/lub usterek do dnia faktycznego usunięcia;
5) nieuzasadnionym niepodjęciu prac określonych umową w terminie 10 dni od dnia
przekazania placu budowy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 3 ust. 1.
2. Za ustalenie w umowie z podwykonawcą dłuższego niż 30 dni terminu zapłaty i nie
dokonanie zmiany w tym zakresie umowy na wezwanie Zamawiającego w terminie
7 dni za każdy dzień opóźnienia 0,3% wynagrodzenia określonego w § 3 umowy.
3. Każdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawcę osoby wykonującej na umowę
o pracę co najmniej z jednej z czynności wskazanych w SIWZ, a polegających na
wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej
iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu
zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono
przedmiotowego wymogu,
4. Każdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez
podwykonawcę osoby wykonującej na umowę o pracę co najmniej z jednej z czynności
wskazanych w SIWZ, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony
w Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego
nie zapewnienia przez Wykonawcę niedopełnienia przez podwykonawcę wymogu
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zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono
przedmiotowego wymogu.
5. Każdorazowo Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki z tytułu:
a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
b) nieprzedłożenia poświadczonej
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

za

zgodność

z

oryginałem

kopii

umowy

c) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.
6. W przypadku, gdy szkoda przekracza kwotę kar umownych, Zamawiający może
oprócz kar umownych żądać na zasadach ogólnych pokrycia poniesionej szkody
w kwocie przekraczającej wysokość kar umownych.
7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego (w przypadku naliczenia kar określonych
w ust. 1 niniejszego paragrafu) do potrącenia kwoty wynikającej z naliczenia kar
z wynagrodzenia przysługującego z tytułu realizacji niniejszej umowy.
8. Wykonawca upoważnia Zamawiającego (w przypadku naliczenia kar określonych
w ust. 1 niniejszego paragrafu) do potrącenia kwoty wynikającej z naliczenia kar
z wynagrodzenia przysługującego z tytułu realizacji niniejszej umowy oraz do zlecenia
wykonania zastępczego w sytuacji gdy sam opóźnia się z wykonaniem umowy w tym
postanowień dot. rękojmi i gwarancji przez okres dłuższy niż 14 dni.

§ 14
Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania robót lub korekty rozmiarów
rzeczowych w przypadku ograniczenia lub braku nakładów finansowych (braku
uzyskania skutecznego zgłoszenia) i zobowiązuje się powiadomić o tym Wykonawcę
co najmniej 2 tygodnie wcześniej. W takim przypadku strony dokonują inwentaryzacji
robót, zakupionych i dostarczonych na budowę materiałów do realizacji tego zadania
i uzgadniają formę zapłaty.

§ 15
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności jeżeli:
1) Zostaną spełnione przesłanki złożenia wniosku o upadłość Wykonawcy lub
restrukturyzację jego firmy
2) Zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy w stopniu
zagrażającym dalszej realizacji zamówienia.
3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót, pomimo dwukrotnego
wezwania przez Zamawiającego.
4) Jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją techniczną
lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.
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2. W przypadku odstąpienia od umowy na warunkach określonych w ust.1,
Zamawiający może skorzystać z zabezpieczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 dla
zaspokojenia przysługujących mu roszczeń.
3. Zamawiający, oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego
może odstąpić od umowy także w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy. Zamawiający ponosi wówczas koszty już wykonanych prac.
4. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust,. 3 niniejszego paragrafu
może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
5. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 60 dni, jeżeli
pomimo pisemnego wezwania Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn
odbioru robót.

§ 16
1. Każda zmiana wymaga zgodnego oświadczenia woli Stron i musi być dokonana
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmian Umowy w stosunku do treści
oferty, o których mowa w art.144 ust.1 pkt 1 Ustawy w następujących przypadkach:
a) zmiana terminu:
- opóźnienia w przekazaniu terenu budowy, które nie będzie wynikiem działania lub
zaniechania Wykonawcy;
- wstrzymania robót, o których mowa w §9 pkt.2 pkt.9 Umowy;
- zmiany dotyczącej dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art.144 ust.1
pkt 2 Ustawy;
- wystąpienie nadzwyczajnych niesprzyjających warunków atmosferycznych
uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych (opady deszczu, śniegu lub
podmuchy wiatru występujące w nasileniu ponadprzeciętnym);
b) zmiana wynagrodzenia:
- w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT;
- konieczności wykonania robót zamiennych w przypadku, gdy na skutek okoliczności
wcześniej nieznanych stronom dla prawidłowego wykonania zamówienia konieczne jest
wykonanie robót przy zastosowaniu odmiennego rozwiązania.
- zaniechania wykonania części robót przez Zamawiającego.
3. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy może nastąpić w przypadku
wystąpienia jednej z okoliczności przewidzianych w ust.3 pkt 1 i tylko o czas niezbędny
do jego wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących
podstawą zmiany.
4. Za nadzwyczajnie niesprzyjające warunki atmosferyczne, strony uznają warunki
atmosferyczne tj. opady deszczu, gradu lub śniegu lub podmuchy wiatru lub
temperaturę.
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5. Zmiana wynagrodzenia w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych,
zostanie dokonana w ten sposób, że:
a) wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartość robót zaniechanych, zgodnie
z wyceną zawartą w kosztorysie Wykonawcy oraz
b) wynagrodzenie zostanie powiększone o roboty zamienne wycenione przy
uwzględnieniu aktualnych informacjach o średnich cenach pracy sprzętu budowlanego
i materiałów budowlanych.
6. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku zmniejszenia zakresu robót, wynagrodzenie
zawarte w umowie zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które
pomniejszono zakres Przedmiotu Umowy. Pomniejszenie nastąpi z uwzględnieniem
stawek poszczególnych pozycji przedłożonego przez Wykonawcę kosztorysu
z rozbiciem ceny ofertowej, a w przypadku, gdy nie da się ustalić wartości tych robót na
podstawie kosztorysu, wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie wartości
aktualnych informacji o średnich cenach pracy sprzętu budowlanego i materiałów
budowlanych.
7. Za okoliczności wcześniej stronom nieznane, o których mowa w ust.3 pkt 3 uznaje
się w szczególności:
a) nieinwentaryzowane części sieci, które nie zostały ujęte w ogólnodostępnej
dokumentacji i o których Zamawiający nie wiedział na etapie udzielania zamówienia,
b) odkrywki przedstawiające inny stan niż wynika to z dokumentacji,
c) zmiany jakie nastąpiły po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, a na które to zmiany żadna ze stron nie miała wpływu, zmiany
w obowiązujących przepisach prawa związanych z przedmiotem zamówienia, które
nastąpiły po dniu zawarcia umowy i nie były możliwe do przewidzenia przez
wykonawcę, a mające znaczenie dla realizowanego zamówienia.

§ 17
1. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz innych
powszechnie obowiązujących przepisów.
2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

§ 18
1. Umowę sporządzono w 3 egz.; 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.
2. Integralną częścią umowy jest:
a) oferta wykonawcy,
b) kosztorys ofertowy.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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