Wzór
Umowa
Zawarta w dniu …………………………… 2017 r. pomiędzy Gminą Jakubów, z siedzibą w Jakubów
ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów, powiat miński, woj. Mazowieckie NIP: 8222146582
REGON:711582718 reprezentowaną przez:
Hannę Wocial – Wójta Gminy Jakubów
za kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Jolanty Wąsowskiej
zwaną dalej „Zamawiającym”
a ……................................. z siedzibą ..................................................... zarejestrowaną w
......................................, NIP ..............., REGON ................,
reprezentowaną przez: ……………………………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”,
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w miejscowości Izabelin, gmina Jakubów.
Przedmiotem inwestycji są roboty polegające na wykonaniu warstwy z mieszanki mineralnobitumicznej asfaltowej gr 4 cm.
Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:
 Powierzchnia warstwy wyrównawczej – 2 240,00 m2
 Powierzchnia warstwy ścieralnej – 2 240,00 m2
W ramach zadania należy wykonać:
 roboty pomiarowe
 mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumitu
 skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
 ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych warstwa wiążąca grub. po zagęszcz. 4 cm
 ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych warstwa ścieralna grub. po zagęszcz. 4 cm
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.
§2
1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania przez
Zamawiającego pisma akceptującego o przyznaniu środków z dotacji związanych z wyłączeniem
z produkcji gruntów rolnych.
W przypadku nieuzyskania środków na w/w inwestycję tj. negatywnej decyzji o przyznaniu
środków Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy na podstawie Kodeksu
Cywilnego.
2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi do dnia 30 września 2017 roku.
§3
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie podpisania
umowy;
2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

4)

Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
§4

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;
2) Wynajęcie, urządzenie i utrzymanie na swój koszt terenu pod zaplecze budowy wraz z
oświetleniem i ogrodzeniem terenu budowy, zapewnienie ochrony znajdującego się na nim
mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa;
3) Uporządkowanie terenu zaplecza i placu budowy po zakończeniu robót;
4) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane okazania, na każde żądanie
Zamawiającego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego
używanego na budowie wyrobu;
5) Zapewnienie na własny koszt dostaw niezbędnych mediów do wykonania przedmiotu
umowy;
6) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy;
7) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
8) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także
ruchem pojazdów;
9) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
10) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i
porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
11) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów,
fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
12) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór Zamawiającego w trakcie
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunięcia;
13) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca
zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
14) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w
ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu
odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać
aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie
aktualnego ubezpieczenia;
15) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach,
które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
16) Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;
17) Działanie Kierownika budowy (robót) w granicach umocowania określonego w ustawie
Prawo budowlane;
18) Ponoszenie wobec Zamawiającego pełnej odpowiedzialności za roboty, dostawy i usługi,
które Wykonawca wykonuje przy pomocy podwykonawców, jak za działania własne;
19) Uzgodnienie wejścia w teren z właścicielami działek objętych zakresem prac;
20) Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót
powstałej z obowiązków ciążących na Zamawiającym.
21) Wykonawca odpowiada za uszkodzenie widocznych w terenie urządzeń naziemnych i znaków
geodezyjnych.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………………. złotych brutto (słownie złotych:
…………………………………..). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie
………………………….. złotych.
2. Pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania
zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót podpisany przez Zamawiającego i
Wykonawcę (Kierownika robót).
4. Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z
zatwierdzonym protokołem odbioru robót.
5. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
6. Po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru tytułem należytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty potwierdzające brak
wymagalnych zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców,
których przedstawienie jest warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane (zgodnie z art. 143a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp):
a) oryginały oświadczeń każdego z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców o
uregulowaniu wszystkich ich należności, z podaniem kwot i tytułów uregulowanych
należności, przy czym każde z tych oświadczeń powinno być wystawione na dzień
przypadający nie wcześniej aniżeli na siódmy dzień po dniu protokolarnego odbioru robót w
związku z wykonaniem którego oświadczenia te są składane;
b) potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę każdemu
z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.
7. Zamawiający zastrzega, iż dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez
zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który
zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy
lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7 w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia
doręczenia tej informacji.
11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie 7 dni, zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
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, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
których mowa w ust. 7, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego wykonawcy.
13. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 7, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na

sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.
§6
1. Po zakończeniu robót wskazanych w §1 niniejszej umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu
gotowość do odbioru, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, nie później niż na dwa
dni robocze przed planowanym terminem odbioru.
2. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, będzie faktyczne wykonanie robót,
potwierdzone zgłoszeniem dokonanym przez kierownika budowy (robót).
3. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego w terminie do 7 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.
4. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru, w terminie
maksymalnie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
5. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się
datę stwierdzoną w protokole odbioru.
6. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru
do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
7. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest
upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
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§7
Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), tj.
…………………
zł
(słownie:
……………………………………………..)
w formie
……………………………………….
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących
terminach:
1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonanego;
2) 30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady.
Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o
której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż
pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego
Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego
Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli
zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia) stanowiący zabezpieczenie z tytułu gwarancji/
rękojmi za wady.
§8
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) Za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia
brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w
§ 2 ust. 2 niniejszej umowy),
b) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,08%
wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad,
c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1,

d) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego

2.
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4.
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podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,08% wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia;
e) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1%
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy przypadek nieprzedłożenia;
f) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, za
każdy przypadek nieprzedłożenia;
g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia od dnia wskazanego przez
Zamawiającego w wezwaniu do dokonania zmiany;
h) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane nowego dokumentu Zabezpieczenia
Należytego Wykonania Umowy stanowiącego 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia
Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej
klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po
przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy,
Protokołu Odbioru Końcowego) w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy
dzień opóźnienia.
i) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1 - w wysokości
po 100,00 złotych brutto za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności
wymienione § 13 ust. 1;
j) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 8
ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, z
wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w przekazaniu placu budowy w
wysokości 0,08% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu
ustalonego terminu na przekazanie placu budowy.
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile
wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;
2. Odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

1.

2.

§ 10
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi lub z udziałem
podwykonawców. W przypadku powierzenia części zamówienia objętej niniejszą umową
Podwykonawcom stosuje się poniższe zapisy.
Wykonawca uprawniony jest powierzyć roboty budowlane podwykonawcom z zakresie
wskazanym w oświadczeniu złożonym w postępowaniu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w
trakcie realizacji przedmiotu zamówienia publicznego na roboty budowlane, przedkłada
zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca dołącza zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo, ewentualnie na zmianę umowy, o treści zgodnej z projektem umowy.
4. Zamawiający ma 7 dni na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub zgłoszenie sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, i do jej zmiany, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:
a) Nie spełnia wymagań określonych w SIWZ;
b) Przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej.
5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
w terminie 14 dni od jej przedłożenia zamawiającemu, uważa się za akceptację projektu umowy
lub jej zmiany przez zamawiającego.
6. 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 5 dni od ich zawarcia.
7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od jej przedłożenia zamawiającemu, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez
zamawiającego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, ewentualnie kopie zmian
zawartych umów, w terminie 7 dni od ich zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenia nie stosuje się do umów o
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
9. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest 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, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
11. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty , które wykonuje
przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.
12. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy
lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie przez podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę zleconych mu robót budowlanych, dostawy lub usługi.
3.

1.
2.

3.

§ 11
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres
…………………. od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w
terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego.
Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca
usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

4.
5.
6.

7.

Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi,
jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego
na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej
kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 12
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i będą sporządzane w formie
aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:
1) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których
zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie;
2) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w
wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
3) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie.
3. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu;
2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni
wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający
z umowy lub umowy ramowej,
d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym
wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w umowie lub ustawie Pzp.
4. Zamawiający przewiduje zmiany w wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w
przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez wykonawcę.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w zakresie
1) Terminu zakończenia realizacji robót na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod
warunkiem, że zmiana ta nie wynika z winy Wykonawcy oraz których Wykonawca nie
mógł przewidzieć na etapie składania oferty
2) zmiany kierownika budowy na innego spełniającego wymagania określone w niniejszej
SIWZ - w uzasadnionym przypadku;
3) innych istotnych zmian wynikających ze zmiany przepisów prawa, jeżeli będą miały
wpływ na przedmiot zamówienia.
6. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania
Zmawiającego o zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób reprezentujących, ogłoszeniu

1.
2.

3.
4.

upadłości, ogłoszeniu likwidacji, zawieszenia działalności, wszczęcia postępowania układowego, w
którym uczestniczy Wykonawca.
§ 13
Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres
realizacji zamówienia, osób wykonujących czynności wskazanych w rozdziale SIWZ.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełniania przez Wykonawcę obowiązku,
o którym mowa w ust. 1, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub
żądanie przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności wymienione
w ust. 1.
W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany
będzie do zapłaty kary, o których mowa odpowiednio w niniejszej umowie.
Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji
zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających
Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.
§ 14

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
i Prawa Zamówień Publicznych.
2. Sprawy sporne będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby zamawiającego.
§ 15
Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały w formie aneksów sporządzonych na piśmie
i podpisanych przez Zamawiającego i Wykonawcę pod rygorem nieważności.
§ 16
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

