Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu stacji transformatorowej w budynku Miejskiej Hali
Lodowej w Nowym Targu

Załącznik Nr 7
UMOWA WZÓR Nr 264. … .2019
zawarta w dniu ...........................2019r. w Nowym Targu pomiędzy:
Gminą Miasto Nowy Targ – Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu,
adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1, NIP 735-001-40-12
repr. przez Krzysztofa Łapsę – Dyrektora Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w
Nowym Targu, adres korespondencyjny: 34-400 Nowy Targ, ul. Plac Evry 4, adres poczty
elektronicznej: mcsir@mcsir.nowytarg.pl
zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM,
a
......................................... mającym swą siedzibę w .................................. działającym na
podstawie wpisu do .................................., posiadającym NIP ................., REGON: ..............
zwanym w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ reprezentowanym przez:
.........................
- ......................
w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego znak: MCSiR.262.1.12019 oraz
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. została zawarta
umowa o następującej treści:
§1
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zadania pn.
„Remont stacji transformatorowej w budynku Miejskiej Hali Lodowej w Nowym
Targu”.
2. Zakres robót – według Dokumentacji Technicznej (dokumentacji projektowej)
stanowiących integralną część Umowy.
3. Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich
wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.
1.

§2
1. Na przedmiot Umowy określony w § 1 składa się zakres rzeczowy zgodny ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia postępowania przetargowego znak:
MCSiR.262.1.12019 ogłoszonego w BZP Nr 577839-N-2019 z 24 lipca 2019r.
2. Przedmiot umowy określony w ust. 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiającego Harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym
załącznik do niniejszej umowy.
§3
Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni po
podpisaniu umowy.
§4
Termin rozpoczęcia robót: ....................
Termin zakończenia robót: 18 października 2019 r.
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§5
1. Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru w osobie:
.........................................
.............................................................
(Imię i Nazwisko)
(Nr uprawnień budowlanych)
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
.........................................
(Imię i Nazwisko)

.............................................................
(Nr uprawnień budowlanych)
§6

1. Strony ustalają wartość robót wraz z podatkiem VAT na kwotę ryczałtową w
wysokości:
................... (słownie: ..................................................................) złotych brutto.
2. Podstawę do określenia wyżej wymienionej ceny stanowi dokumentacja techniczna i
ilości robót wynikające z tej dokumentacji. W przypadku wystąpienia rozbieżności w
ilościach robót pomiędzy dokumentacją techniczną a przedmiarem robót, wiążące są
ilości wynikające z Dokumentacji Technicznej.
3. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania
wynikające wprost z dokumentacji technicznej, jak również nie ujęte w dokumentacji
technicznej, a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności podatek VAT,
wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy,
koszt utrzymania zaplecza budowy.
Zmiana podatku VAT nie wpływa na zmianę ceny ryczałtowej.
Ceny robót nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację.
4. Rozliczenia za roboty ujęte w dokumentacji technicznej i wynikające z ust. 2, których
ceny określono w ust. 1, będą odbywały się po dokonaniu odbioru poszczególnych
elementów robót.
§7
1. Rozliczenie robót będzie następowało zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 będzie rozliczane w następujący sposób:
a) faktury częściowe wynikające z harmonogramu rzeczowo - finansowego
zatwierdzonego przez Zmawiającego.
b) fakturą końcową.
3. Faktury regulowane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót.
4. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową
wystawioną na podstawie protokołu końcowego robót, płatną w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
5. Płatności faktur określone powyżej w ust. 3 i 4 nastąpi z uwzględnieniem § 11 ust. 17
niniejszej umowy.
6. Fakturowanie na (nabywca): Gmina Miasto Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy
Targ, NIP: 7350014012, (odbiorca): Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym
Targu, ul. Plac Evry 4, 34-400 Nowy Targ.
§8
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie z
technologią wskazaną przez projektanta w dokumentacji technicznej.
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§9
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Wykonawcę zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia
obciąża obowiązek zapewniania aby osoby, realizujące prace wskazane w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia z ramienia Wykonawcy czy każdego jego
podwykonawcy (jak i dalszych podwykonawców), były zatrudnione na podstawie
umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest na warunkach określonych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia: poddawać się czynnościom kontrolnym
w celu potwierdzenia zatrudnienia osób realizujących prace przez Wykonawcę czy
jego każdego podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy
o pracę, a także udostępniać Zamawiającemu dokumenty i informacje potwierdzające
zatrudnienie osób realizujących wspomniane prace na podstawie umowy o pracę.
Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzi wodę i energię elektryczną na
teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.
Wykonawca na własny koszt zamontuje licznik zużycia wody i energii elektrycznej
oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.
Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń
obiektów tymczasowych na terenie budowy.
Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania
placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i
prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki
bezpieczeństwa.
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie
wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie
urządzenie pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne
urządzenia prowizoryczne.
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i
przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.
W przypadku takiego wymogu Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę
geodezyjną w zakresie wytyczenia pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej.
Wykonawca zapewni na czas realizacji robót dla obiektów lodowiska zasilanie
rezerwowe z agregatu prądotwórczego.
§ 10

1.
2.

3.

4.
5.

Wykonawca zakupi i dostarczy całość materiałów sam, bądź w części przez
podwykonawców.
Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany
jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską
Normą lub aprobatę techniczną.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników oraz materiały
wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonywanych z
materiałów Wykonawcy na terenie budowy.
Badania, o których mowa w ust. 3, będą realizowane przez Wykonawcę na własny
koszt.
Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową,
Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania; jeżeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie
robót, są niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę,
w przypadku zgodności koszty pokrywa Zamawiający.
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§ 11
1. Dopuszcza się, aby roboty specjalistyczne, do których wykonania Wykonawca nie ma
przygotowania techniczno-organizacyjnego, były wykonane przy pomocy
podwykonawców.
2. Wykonawca zrealizuje osobiście roboty w zakresie objętym Umową.
1) Część zamówienia: ….…………………………..……………………………….....
wykonawca powierza podwykonawcy …………………….………………….......…...;
3. W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby
przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót
budowlanych.
4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty
budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego
przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
7. 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, do
niezwłocznego przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu
każdej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej
z projektem umowy.
8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
9. Zamawiający, w terminie 14 dni może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do
projektu umowy o podwykonawstwo i każdej zmiany, której przedmiotem są roboty
budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni.
10. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo i każdej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w
terminie 14 dni, uważa się za akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo oraz kopii każdej zmiany tej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem:
 kopii każdej zawartej umowy o podwykonawstwo,
 oraz kopii każdej zmiany umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia jeśli
wartość każdej z nich jest większa niż 50.000,00 zł netto.
13. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o
których mowa w ust. 9.
14. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni,
uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
15. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą, wymagana jest
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
16. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o
których mowa w ust. 17, wstrzymuje się odpowiednio wypłatę należnego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.
17. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty
wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym
udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
18. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę
bądź dalszego podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w
dokumenty finansowe potwierdzające uregulowanie należności wynikających z
umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą.
19. 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.
20. Zamawiający dokonuje 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 niniejszego zamówienia.
21. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 20, 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.
22. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
23. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.
20. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od
dnia doręczenia tej informacji.
24. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23, w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,
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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. Zapłata bezpośredniej należności podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy nastąpi w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez
Zamawiającego decyzji w tej sprawie.
25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 20, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. W takim przypadku
Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej
bezpośrednio podwykonawcy.
26. Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 20, stanowi podstawę do
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
27. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z
dalszymi podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający
ma prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych
podwykonawców i żądania przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego
dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.
28. Do solidarnej odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie
stanowią inaczej.
§ 12
1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.
2. Wykonawca udziela ........................ gwarancji na wykonane przez siebie roboty.
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną w dniu odbioru
robót.
4. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
§ 13
1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości 0,1% całkowitej
wartości brutto Umowy za każdy dzień zwłoki, jeśli ukończenie jest późniejsze niż
wymagany termin ukończenia. Zamawiający może odliczyć kary umowne od
płatności należnych Wykonawcy. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania
Wykonawcy. Jeśli termin ukończenia zostanie przedłużony po tym, jak zostały
zapłacone kary umowne, Zamawiający dokona korekt w przyszłych płatnościach za
wszelkie nadpłaty kar umownych zapłaconych przez Wykonawcę.
2. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za odstąpienie od umowy z
przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,
określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego §
6 ust. 1. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o
ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
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4. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za nienależyte wykonanie umowy
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.
5. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za brak zapłaty lub nieterminowej
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy za każdy dzień zwłoki.
6. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za nieprzedłożenie do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub projektu jej zmian, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.
7. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w przypadku nieprzedłożenia
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, jeśli zachodzi obowiązek jej przedłożenia, w wysokości 1% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.
8. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w przypadku braku zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.
9. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za każdy przypadek nie spełnienia
wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego podwykonawcę (jak i
dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w wysokości 1%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.
§ 14
1. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez
Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru oraz na podstawie pisemnego
zgłoszenia w dzienniku budowy w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Komisyjny odbiór
końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty
zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora
Nadzoru.
2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia
wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem,
2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie
zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać
wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.
3. Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.
4. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:
odbiór przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu
roboczego po uprzednim przedłożeniu Protokołu odbiorów częściowych,
zaktualizowanej dokumentacji powykonawczej, atestów dotyczących materiałów i
urządzeń.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad
oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót
jako wadliwych.
6. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w
okresie rękojmi, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, o którym mowa w § 15 niniejszej Umowy.
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7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie
tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do usunięcia tych wad.
§ 15
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%
ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę ................
(słownie: ...........................) złotych brutto.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dokonano w formie ................
3. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy
przeznaczone jest na:
•
30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady;
•
70% na zabezpieczenie zgodne z Umową wykonania robót.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia zostanie zwolnione w terminach i na zasadach
określonych w art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
§ 16
1. Wykonawca w imieniu swoim i Zamawiającego zapewni ubezpieczenie OC
pokrywające okres od daty rozpoczęcia do zakończenia inwestycji.
2. Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe będą przez Wykonawcę przedstawione
Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia robót podaną w umowie i następnie
przedstawiane na każde żądanie Zamawiającego.
3. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z żądanych polis i dokumentów
ubezpieczeniowych, to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową w celu
uzyskania ubezpieczenia o którym mowa w ust. 1, a koszty jakie poniósł opłacając
składki ubezpieczeniowe będą podlegały potrąceniu z płatności należnych
Wykonawcy, a jeżeli nie należą się żadne płatności, to Wykonawca jest zobowiązany
do zwrotu tych kosztów.
4. Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane jedynie za zgodą
Zamawiającego.
5. Obie strony będą przestrzegać warunków polis ubezpieczeniowych.
§ 17
Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zachodzą okoliczności o których mowa w art.
144 ustawy Prawo zamówień publicznych w tym:
1.

Wszelkie roboty dodatkowe nie objęte niniejszą umową, tzn. nie przewidziane w
dokumentacji technicznej i w §6 ust. 2, a których wykonanie jest niezbędne do
zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na
podstawie protokołu konieczności prowadzonego przez Inspektora Nadzoru i
zaakceptowanego przez Zamawiającego. Roboty te rozliczane będą na podstawie
kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, włączonych następnie poprzez aneks do
umowy na warunkach przewidzianych art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze
względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.
Kosztorysy na prace nie objęte niniejszą umową będą opracowywane w oparciu o następujące
założenia:
 stawki robocizny, koszty ogólne, koszty zakupu i zysk, tak jak zostały przewidziane w
ofercie,
 ceny materiałów i ceny sprzętu zostaną przyjęte z cen obowiązujących na rynku. Dla
materiałów będą przyjmowane ceny z miesiąca w którym były zakupione, dla sprzętu
będą przyjmowane ceny z miesiąca w którym sprzęt był używany,
 podstawą do ustalania kosztorysowych nakładów rzeczowych będą odpowiednie
KNR-y.
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy w następujących okolicznościach:
1) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących firmę (Zamawiającego, Wykonawcę), zmiany kluczowych specjalistów (kierujących robotami)
wskazanych w umowie – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym
zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia
zgody przez Zamawiającego.
2) Zmian podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot
umowy – na wniosek Wykonawcy, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego.
3) Rozszerzenia zakresu o podwykonawstwo w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy – na wniosek Wykonawcy, przy czym zmiana jest dopuszczalna
pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego.
4) Zmiany osoby / osób wskazanych w umowie, jako nadzorujących lub kierujących
robotami – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody
przez Zamawiającego.
5) Zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia realizacji przedmiotu umowy, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w sytuacji:
a) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części w całości)
na żądanie Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na okres trwający łącznie ponad 48 godzin,
b) niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci opadów deszczu lub
śniegu utrzymujących się łącznie dłużej niż 48 godzin, uniemożliwiających
prawidłowe wykonanie całości bądź części przedmiotu umowy z powodu technologii prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach atmosferycznych winna być dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy,
c) wystąpienia temperatury powietrza niepozwalającej na realizację przedmiotu
umowy (w całości bądź w części) stosownie do wymogów i ograniczeń określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
d) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu umowy dokonanych na wniosek Zamawiającego,
e) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy terenu realizacji robót, gdy opóźnienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,
f) zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu umowy dokonanej z przyczyny
(przyczyn) niezależnych od Wykonawcy,
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g) przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w całości bądź w części,
h) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegających od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej,
skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
i) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
j) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów,
k) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami,
l) przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branżowe (w zakresie
przekroczeń linii gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminów wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. Dot. przedmiotu
umowy, a także odmowy wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji,
zezwoleń, uzgodnień itp.,
m) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu umowy (w części w całości) bądź
wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części w całości)
przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – na wniosek
Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego.
6) Zmiany co do sposobu i warunków realizacji przedmiotu umowy w sytuacji:
a) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii,
b) konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach czy dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegających od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej,
skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
d) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
e) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów,
które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem
lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
f) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie będzie możliwe ze względu na konieczność skoordynowania robót z
wykonawcą innych robót,
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h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami,
i) wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w granicach i na zasadach określonych ustawą Prawo
budowlane, których konieczność dokonania wskazana został przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, nie powodujących istotnego odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub warunków pozwolenia na budowę – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego.
7) Zmiany zakresu przedmiotu umowy w sytuacji:
a) zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od
stron okoliczności powodujących niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiającego przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu umowy,
b) wystąpienia sytuacji braku możliwości realizacji poszczególnych elementów
przedmiotu umowy przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na
protesty mieszkańców czy protesty społeczne, uwarunkowania techniczne czy
okoliczności formalno-prawne, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia
o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu umowy.
8) Zmiany umowy, co do zakresu robót, które Wykonawca może powierzyć podwykonawcy do realizacji – na wniosek Wykonawcy (lub Zamawiającego).
9) Zmiany sposobu płatności w szczególności możliwości wprowadzenia faktury
przejściowej/możliwości odbioru częściowego robót/ lub zmiany ilości faktur
przejściowych /ilości odbiorów częściowych robót/ – z wyłącznej inicjatywy Zamawiającego.
10) Zmian przewidzianych w Ustawie (np. zmiany formy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy) – na wniosek Wykonawcy.
3. Ponadto zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić gdy zmiany są
korzystne dla Zamawiającego.
§ 18
Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w podanych niżej przypadkach.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
2) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,
3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
5) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację robót i przerwa ta
trwa dłużej niż 1 miesiąc.
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie
powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.
4. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki:
1.
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1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku,
według stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,
3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie
mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych
niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.
5. Wykonawca zgłosi do wykonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane
oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za
które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w
terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wniesione.
6. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, zobowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty,
które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt 3)
niniejszego paragrafu Umowy,
3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
§ 19
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie
zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do
wyczerpania drogi występowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiającego.
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez
Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie
nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3,
Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.
5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest
właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.
§ 20
W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu
Postępowania Cywilnego.
§ 21
Umowę niniejszą sporządza się w czterech egzemplarzach, w tym: trzy egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
§ 22
Wykaz załączników do Umowy:
1.
Oferta przetargowa,
2.
Harmonogram rzeczowo – finansowy,
3.
Podstawa prawna prowadzonej działalności,
4.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
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ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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