Załącznik Nr 6
UMOWA Nr 6/D/2018
Zawarta w dniu …………………r. w Osiu pomiędzy:
Gminą Osie reprezentowaną przez P. Michała Grabskiego - Wójta Gminy Osie
z siedzibą przy ul. Dworcowej 6, 86-150 Osie,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy p. Andrzeja Sitkiewicza,
NIP : 559-11-30-747
REGON : 092351044
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,
a
………………………………..
…………………………………
reprezentowanym przez: ……………………………
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez
Wykonawcę w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) na
realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„Budowa drogi gminnej w miejscowości Wałkowiska”.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy obejmujący:
1) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dostarczoną dokumentację projektową i STWiORB
oraz zapisy SIWZ.
2) Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej.
3) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień wymaganych przepisami Prawa budowlanego.
4) Dokonywanie przeglądów w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych robót
i zamontowanych urządzeń.
2. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określony został w dokumentacji projektowej oraz
STWiORB, SIWZ wraz ze zmianami, dokonanymi na etapie prowadzonego postępowania
przetargowego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego
wykonania Przedmiotu Umowy – w tym w szczególności: czynności związanych z zapoznaniem się z
warunkami terenu budowy (umiejscowienie istniejącej infrastruktury), wytyczenia planowanej
infrastruktury w terenie, wdrożenia zastępczej organizacji ruchu, wykonania dokumentacji
umożliwiającej użytkowanie wykonanej infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem (w tym
Operatu Kolaudacyjnego).
§2
INTERPRETACJA
Treść Umowy oraz dokumentów, określonych w § 1 ust. 2, należy traktować, jako wzajemnie się
uzupełniającą i uszczegóławiającą. W razie wystąpienia rozbieżności w tych dokumentach, których nie
można usunąć w drodze odniesienia się do reguł sztuki budowlanej i zasad wiedzy technicznej,

interpretacja zapisów będzie uzgadniana z uwzględnieniem poniższej hierarchii: Umowa, SIWZ,
dokumentacja projektowa, STWiORB.
§3
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
1) przekazanie w dniu podpisania Umowy dokumentacji projektowej i STWiORB, które stanowią
podstawę realizacji przedmiotu zamówienia,
2) przekazanie terenu budowy
3) dokonywanie odbiorów, na warunkach ustalonych w Umowie,
4) przekazanie Wykonawcy upoważnienia do występowania w imieniu Zamawiającego
i reprezentowania go przed właściwymi organami administracyjnymi, jeżeli zajdzie taka
potrzeba,
5) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami
ustalonymi w Umowie.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) wykonanie prac stanowiących przedmiot Umowy z zachowaniem należytej staranności, zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., dobrej jakości, właściwej organizacji, zasad wiedzy
technicznej, obowiązujących norm, oraz przepisów prawa, w szczególności Prawa budowlanego
zgodnie z warunkami Umowy,
2) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzeń,
zabudowań prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności
koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować
prowadzone prace oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas
trwania realizacji Umowy,
3) urządzenie zaplecza budowy (w ramach doboru odpowiedniego miejsca uwzględniając
w
pierwszej
kolejności
lokalizację
proponowaną
przez
Zamawiającego).
Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest zlikwidować zaplecze budowy (łącznie
z usunięciem wszystkich instalacji, rozbiórką wszystkich dróg dojazdowych, oczyszczeniem
terenu oraz wywiezieniem wszystkich elementów i urządzeń) i przywrócić teren do stanu
pierwotnego,
4) przechowywanie na terenie budowy i udostępnianie Zamawiającemu, Inżynierowi i innym
uprawnionym jednostkom administracyjnym dziennika budowy zgodnie z obowiązującym
Prawem budowlanym, a także jego rzetelne prowadzenie poprzez dokonywanie aktualnych
i czytelnych wpisów zgodnie z postępem prac,
5) niezwłoczne informowanie pisemnie Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach
mogących wpłynąć na jakość wykonywanych prac albo opóźnienie terminu zakończenia
wykonania Przedmiotu Umowy,
6) ponoszenie pełnej odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe na terenie
budowy od chwili jego przekazania,
7) zapewnienie dozoru mienia znajdującego się na terenie budowy, w tym pod względem
przeciwpożarowym,
8) utrzymanie porządku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztów wywozu odpadów, a po
zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia, przekazanie Zamawiającemu uporządkowanego
terenu budowy,
9) pisemne zgłaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami określonymi w Umowie,
10) usunięcia wszelkich wad i/lub usterek zgłoszonych przez Inżyniera lub Zamawiającego w
trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dłuższym jednak niż termin
technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia,

11) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej prac oraz prowadzenie na bieżąco dokumentacji
geodezyjnej, a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia przekazanie jej
Zamawiającemu. Wykonawca potwierdzi w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej (PODGiK) w Świeciu czy na terenie budowy znajdują się znaki geodezyjne będące
pod ochroną i przedstawi ich wykaz Zamawiającemu. W razie uszkodzenia tych znaków będzie
zmuszony do ich odtworzenia w uzgodnieniu z PODGiK,
12) nanoszenie na bieżąco w dokumentacji zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu z
Zamawiającym i/lub Inżynierem w przypadku odstępstw od dokumentacji projektowej, po
uzgodnieniu z projektantem,
13) niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego oraz Inżyniera o wszelkich dostrzeżonych
ewentualnych niezgodnościach w dokumentacji projektowej mogących zagrażać prawidłowemu
wykonaniu przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca przygotuje dokumenty rozliczeniowe do płatności zgodnie ze wskazówkami
Zamawiającego.
4. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść praw i zobowiązań, długów i
wierzytelności wynikających z Umowy na osobę trzecią.
5. Wykonawca zrealizuje na swój koszt:
1) tymczasowe obiekty i urządzenia związane z terenem prowadzonych robót i terenem budowy,
które uzna za konieczne przy realizacji Przedmiotu Umowy oraz ponosił będzie koszty ich
utrzymania i konserwacji,
2) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odnośnymi przepisami bhp i p.poż,
3) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie do dnia
podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
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§4
WYROBY, MATERIAŁY, URZĄDZENIA
Wykonawca zobowiązany jest stosować podczas realizacji prac wyłącznie nowe wyroby, materiały
oraz urządzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi
w tym zakresie przepisami i normami.
Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na terenie budowy
wyroby, materiały, urządzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub
utratą jakości, właściwości lub parametrów.
Zmiana materiałów przewidzianych do wykonania prac będących przedmiotu zamówienia w
stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiORB, będzie możliwa
pod warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiającego.
Zamawiający w kwestii zmiany materiałów jest zobowiązany zająć na piśmie stanowisko w ciągu 5
dni roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi nie upoważni
Wykonawcy do zmiany materiałów.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac, wyrobów, materiałów i urządzeń.

§5
TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACJI PRAC
1. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy w następujących
terminach:
1) zakończenie wykonywania przedmiotu Umowy – do 31.05.2019 r.
2. Całkowite zakończenie prac oraz gotowość do Odbioru Końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego.

§6
TEREN BUDOWY
1. Wykonawca przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić
istniejące instalacje zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, wodociągi, i podobne.
2. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie jakichkolwiek obiektów należy wykonać w
uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów.
§7
ODBIORY
1. Przewiduje się następujące odbiory:
1) Odbiór końcowy;
2. Przedstawiciel Wykonawcy będzie pisemnie zgłaszał gotowość prac do odbioru.
3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót – w ciągu 10 dni od daty
zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru wykonanych robót .
4. Zakończenie czynności odbioru będzie następować bez zbędnej zwłoki.
1) Przed odbiorem końcowym Obiektu, Wykonawca skompletuje i przedstawi dokumenty
pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania Umowy, a w szczególności dokumentację
powykonawczą
2) Dokumentację geodezyjną obejmującą:
a) mapy inwentaryzacji powykonawczej z naniesionymi wybudowanymi obiektami z klauzulą
zgodności wykonania z projektem i zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezji i Kartografii,
5. Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady i/lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający, z zachowaniem prawa do
należnych mu kar umownych i odszkodowań, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu
ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad i/lub usterek,
2) jeżeli wady i/lub usterki nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać wykonania części
lub całości przedmiotu Umowy po raz drugi, jeżeli te wady i/lub usterki uniemożliwiają
użytkowanie Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
3) jeżeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy,
w przypadku gdy zaistnieje konieczność podejmowania przez Zamawiającego działań w
warunkach naglących, gdy powstaje zagrożenie dla terminowego wykonania przedmiotu
Umowy, Zamawiający może także w takim wypadku od Umowy odstąpić i zlecić usunięcie ich
osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obciążenia Wykonawcy skutkami wynikającymi z jego
działań.
6. Ponadto, jeżeli wady i/lub usterki nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby
nadmiernych kosztów, Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia
Wykonawcy, jeżeli wady nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i/lub usterek,
żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych poprzednio wadliwych
robót.

§8
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Za wykonanie Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………..zł
brutto, (słownie:……………………………………………………………)
2.Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie końcowej faktury VAT,
która zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru końcowego.
3.Zapłata za fakturę może być zrealizowana z terminem płatności nie przekraczającym 30 dni licząc od
daty otrzymania przez Zamawiającego faktury .
4.Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść
wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności
wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie.
6.Za dzień dokonania płatności uważa się dzień, w którym nastąpiło przekazanie należności na
rachunek bankowy Wykonawcy.
7.Dokonanie płatności końcowej będzie możliwe, jeżeli Zamawiający każdorazowo otrzyma
potwierdzenie dokonania zapłaty przez Wykonawcę swoim Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) za wykonane przez nich prace, zgodnie z zawartymi i zaakceptowanymi przez
Zamawiającego umowami.
§9
OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI UMOWY
1. Wykonawca wyznacza:
1)……………………………… - jako Przedstawiciela Wykonawcy,
2)……………………………- jako kierownika budowy,
2. Zamawiający wyznacza:
1) ………………………………………………..

§ 10
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiają, iż w przypadkach określonych w Umowie obowiązującą formą odszkodowania
za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy będą kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania, - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 8 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub
odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego - w
wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa – odpowiednio w § 8 ust. 1 - za
każdy dzień opóźnienia;
c) za opóźnienie w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu gwarancji lub
rękojmi, w stosunku do terminów wyznaczonych na usunięcie wad - w wysokości 0,3%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia.
d) za rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy (w wyniku czego doszło do zakończenia
współpracy) z winy leżącej po stronie Wykonawcy - w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 8 ust. 1.
2) Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5.000 złotych za
każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
b) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub
usługi, w wysokości 5.000 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,
c) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 10.000
złotych,
d) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia
należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 10.000 złotych, za
każdy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę.
3) Wykonawcy przysługują od Zamawiającego następujące kary umowne:
a) za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 8 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia;
b) za opóźnienie w przystąpieniu do odbiorów w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 8 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia;
c) za opóźnienie w dokonaniu odbiorów w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 8 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia.
3. Strony wyraźnie potwierdzają, że wykonanie uprawnienia do odstąpienia od Umowy znosi jedynie
prawa i obowiązki Stron należące do jej istoty, nie znosi natomiast powstałego wcześniej stanu
odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu zastrzeżenia kary umownej i powstałych wcześniej
przesłanek uzasadniających jej naliczenie i zapłatę.
4. Postanowienia, o którym mowa w ust. 3 nie mają zastosowania w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w związku z czym Zamawiający odstąpił od zawartej
Umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższa należną karę umowną.
6. Kary umowne są naliczane niezależnie od siebie i podlegają kumulowaniu.
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§ 11
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości 4 %
wynagrodzenia brutto tj. ……………zł (słownie:……………..)
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Przedmiotu Umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie według następujących zasad: 70 % kwoty zabezpieczenia
Zamawiający zwróci w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego
za należycie wykonane – tj. od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót Obiektu,
natomiast pozostałe 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiający zwróci nie później niż w ciągu 15 dni
po upływie okresu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy – tj. od dnia podpisania protokołu
ostatecznego odbioru robót Obiektu, jeżeli nie zostało wcześniej wykorzystane.
W terminie do 15 dni po podpisaniu protokołu ostatecznego odbioru robót Obiektu, Wykonawca
wystąpi do Zamawiającego w formie pisemnej o zwrot pozostałej kwoty zabezpieczenia.

§ 12
GWARANCJA JAKOŚCI
1. Wykonawca udziela na przedmiot Umowy gwarancji jakości na okres 36 miesięcy licząc od daty
podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

§ 13
RĘKOJMIA ZA WADY
1. Strony, stosownie do postanowień art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rozszerzają odpowiedzialność z
tytułu rękojmi za wszelkie wady – w ten sposób, że uprawnienia z tego tytułu przysługiwać będą
Zamawiającemu w okresie ……………. miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru
robót.
2. Dokumentem potwierdzającym wypełnienie wszelkich zobowiązań z tytułu rękojmi będzie protokół
ostatecznego odbioru robót.
3. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień
z tytułu gwarancji jakości.

§ 14
ROZLICZANIE ROBÓT WYKONYWANYCH PRZEZ PODWYKONAWCÓW
1. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach określonych w art.
647¹ Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień
publicznych ( Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm )
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty/usługi/dostawy, które wykonuje przy
pomocy podwykonawcy/ów.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, 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.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo 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.
5. Zamawiający, w terminie 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, gdy przewiduje termin zapłaty
wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.
6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu
umowy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo oraz kopii każdej zmiany zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, jeśli wartość każdej z nich jest większa niż 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §
8 ust. 1 niniejszej umowy.
8. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą, wymagana jest pisemna
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
9. W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił
podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiający będzie miał prawo do
powstrzymania się z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej okoliczności.
Część zatrzymanego wynagrodzenia nie będzie wyższa niż sporna kwota.
10. Przed wypłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie
podwykonawców, iż należności związane z realizacja zamówienia (bądź jego części), zostały
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§ 15
PODWYKONAWCY
Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego
podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, a wraz z fakturą za wykonane roboty
przedstawi Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną
podwykonawcom.
Zamawiający 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.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 2. Zamawiający informuje o
terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
których mowa w ust. 2, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się
zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.
Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 2, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na
sumę większą niż 5% wartości, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy może stanowić podstawę do
odstąpienia od Umowy przez zamawiającego.
§ 16
ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW WYKONAWCY I PODWYKONAWCÓW
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu Umowy
zatrudniał na umowę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy,
osoby wykonujące czynności w pełnym wymiarze czasu pracy, które zostały wskazane w Wykazie

2.
3.

4.

5.

Pracowników przeznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy, będącym załącznikiem do
niniejszej Umowy. Podstawą sporządzenia Wykazu Pracowników są wytyczne zawarte w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która stanowi integralną część niniejszej Umowy.
Wykonawca dostarczył Zamawiającemu Wykaz Pracowników przeznaczonych do realizacji
przedmiotu Umowy zatrudnionych na umowę o pracę.
Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący przedmiot Umowy wskazani w Wykazie
Pracowników będą w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502
ze zm.), oraz otrzymywać wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające równowartość
wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1679 ze zm.).
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca wykonywał
będzie przedmiot Umowy, na inne posiadające co najmniej takie samo wykształcenie,
doświadczenie i kwalifikacje, co osoby wskazane w pierwotnym Wykazie Pracowników, z
zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej
zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy, Wykonawca jest
zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób
do wykonywania prac.
Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot Umowy na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia
pracowników wykonujących przedmiot Umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie
dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wskazanych pracowników
w Wykazie Pracowników, wykonujących przedmiot Umowy na podstawie umowy o pracę.

§ 17
ROZWIĄZANIE LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w następujących sytuacjach:
1) podjęcia uchwały, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy,
2) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego części, który jest niezbędny do
realizacji przedmiotu Umowy,
3) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy za pomocą Podwykonawców (dalszych
Podwykonawców), w stosunku do których Zamawiający nie zaakceptował umowy pomiędzy
Wykonawcą a Podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą),
4) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania prac lub poszczególnych etapów prac
tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je wykonać w umówionym terminie oraz nie
podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
5) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, w tym nie
respektuje uzasadnionych nakazów Zamawiającego lub Inżyniera i pomimo wyznaczenia mu
dodatkowego 7-dniowego terminu do naprawy sposobu realizacji przedmiotu Umowy, w
dalszym ciągu przedmiot Umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami Umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały / decyzji o likwidacji
powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
3. W przypadku rozwiązania Umowy Zamawiający może powierzyć wykonanie przedmiotu Umowy
osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obciążenia Wykonawcy skutkami wynikającymi z jego
działań, stosownie do art. 636 Kodeksu cywilnego.

4. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub bez uzasadnienia odmawia podpisania protokołu
końcowego odbioru robót, pomimo dodatkowego wezwania w ustalonym przez Wykonawcę
terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze.
5. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej po rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
6. Odstąpienie od umowy wzajemnej musi być poprzedzone:
1) wyznaczeniem terminu do wykonania zobowiązania, nie krótszym niż 7 dni od otrzymania
wezwania wraz z zagrożeniem odstąpienia od umowy;
2) złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy (po bezskutecznym upływie terminu do
spełnienia świadczenia).
7. Prawo rozwiązania Umowy przysługuje Stronie w terminie 30 dni licząc od dnia przekazania
oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2).
8. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Strony mają następujące obowiązki
szczegółowe:
1) w terminie 7 dni od daty rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wg
stanu na dzień złożenia oświadczenia o rozwiązaniu lub odstąpienia od Umowy,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, która ponosi odpowiedzialność za rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy,
3) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane
przez Wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych Umową, jeżeli rozwiązanie nastąpiło z
winy leżącej po stronie Zamawiającego,
4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór prac przerwanych oraz prac
zabezpieczających, jeżeli rozwiązanie Umowy nastąpiło z winy leżącej po stronie Wykonawcy,
5) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.
9. Zamawiający w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z winy leżącej po
stronie Zamawiającego, obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały
wykonane do dnia rozwiązania lub odstąpienia,
2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu Budowy.
§ 18
WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć
zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich,
które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na celu zawarcie Umowy, nie
miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą procedurą. W powyższym kontekście nie
stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przykładowo:
zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, numeru rachunku.
2. Określając warunki dokonania zmiany Umowy, sporządza się protokół konieczności, biorąc pod
uwagę w szczególności:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia,
4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia,
5) czas wykonania zmiany,
6) wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy.

3. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z
okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
1) Zamawiający dopuszcza zmiany osób, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2, w przypadku gdy
dotychczasowa osoba nie może wykonywać powierzonych zadań, przy czym nowa osoba musi
spełniać wymogi określone w SIWZ.
2) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas
opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu
zamówienia w przypadku:
a) powstania konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest
niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy,
b) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy,
c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych ( silne mrozy ,ulewne i długotrwałe
deszcze, ponadnormowe opady śniegu) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych
z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie
odbiorów, o ile nie dało się tego przewidzieć i / lub wykonać w innym terminie,
d) siły wyższej lub klęski żywiołowej.
3) W przypadku wykrycia poważnych wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania
Umowy, które będą miały istotny wpływ na wykonywanie przedmiotu Umowy – gdy okoliczność
ta wpłynęła na konieczność zmiany wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót,
terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą wadą dokumentacji
projektowej i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania Umowy groziłaby
powstaniem Obiektu obarczonego wadą.
4) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiany te będą
miały istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy.
5) Zamawiający może dopuścić zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, które są
następstwem:
a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwiązaniach
projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa
realizacji robót budowlanych,
b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodnionej
możliwości wprowadzenia uzasadnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego,
c) zmiany dokonanej podczas wykonywania robót budowlanych, która nie odstępuje w sposób
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art.
36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane zostały zgodnie z zapisami art.
36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane.
6) Zmiana Podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę
Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu Umowy. Zmiana może nastąpić wyłącznie po
przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w
realizacji przedmiotu Umowy, oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót.
Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się
wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod
warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż
wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego
Podwykonawcę.

4. W przypadku zmniejszenia / ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie
przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie
udokumentowane poniesione już koszty tego zakresu rzeczowego.
5. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to roboty
pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu zamówienia podstawowego na podstawie
zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na podstawie cen jednostkowych i
czynników kalkulacyjnych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole konieczności oraz przedmiarze robót
sporządzonym przez Inżyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytułu wykonania robót zamiennych
zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu
przez Strony wynagrodzenia za elementy jednostkowe. Warunkiem wprowadzenia zmian do
Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i ich uzasadnieni w
protokole konieczności.
6. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany, w sytuacji konieczności realizacji dodatkowych robót
budowlanych przez dotychczasowego wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile
stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w
szczególności dotyczących zamienności instalacji, zamówionych w ramach zamówienia
podstawowego,
2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla
Zamawiającego,
3) łączna wartość dodatkowych robót budowlanych nie może przekroczyć 50% wartości
przedmiotu Umowy określonej w § 8 ust. 1.
7. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Umowy, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe
warunki :
1) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
1) łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości przedmiotu Umowy określonej w § 8 ust. 1.
8. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił
zamówienia, i którego ma zastąpić nowy Wykonawca :
1) 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,
2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego
podwykonawców.
9. Zmiany, niezależnie od wyżej wymienionych uznaje się za istotne, jeżeli :
1) zmienia się ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym
brzmieniu,
2) nie zmienia ogólnego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w prowadzonym postępowaniu
o udzielenie zamówienia, to 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,
d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym
Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 8 pkt 1.

10. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z
powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie brutto określone w § 8 ust. 1
ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego
podatku dla zakresu objętego Umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze
rozliczony.
11. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 Zamawiający, po dokonaniu zmiany Umowy, zamieści
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy.
§ 19
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie ewentualne spory, które powstaną na tle realizacji
Umowy będą w pierwszej kolejności rozwiązywane w drodze polubownej.
2. W przypadku braku rozwiązań polubownych w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia problemu, Strona
niezadowolona, upoważniona będzie wystąpić na drogę sądową.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygnięcia sporu będzie właściwy
sąd powszechny z okręgu, w którym leży siedziba Zamawiającego.

1.

2.
3.

4.

§ 20
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wykonawca oświadcza, że jest w pełni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach w niej
określonych, a osoby występujące w jego imieniu przy zawarciu Umowy są należycie umocowane
do jego reprezentacji.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie powszechnie
obowiązujące przepisy prawne – w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych
oraz Prawa budowlanego.
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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