Załącznik Nr 5 do SWZ

UMOWA NR ………………….
NA ROBOTY BUDOWLANE
W dniu ……………… roku w Uniejowie pomiędzy:
Gminą Uniejów,
z siedzibą w Uniejowie, 99 – 210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13,
NIP: 828–135–67–37, REGON: 311019579,
reprezentowaną przez:
Józefa Kaczmarka – Burmistrza
przy kontrasygnacie Skarbnika – Arlety Pietrzak
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a …………………………………………………………………………………………………
(Wykonawca wpisuje dane odpowiednio z dokumentu rejestracji)

NIP: ………………….., REGON: ………………………….
zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
……………………. – …………………..
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji na zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi
gminnej nr 111353E – ul. BŁ. Bogumiła w Uniejowie”, Strony oświadczają, co
następuje:
§1

1. Przedmiotem zamówienia jest:

przebudowa przejścia dla pieszych, w ciągu drogi
gminnej nr 111353E- ul. Bł. Bogumiła w Uniejowie. Przejście obsługuje ruch pieszych
do Urzędu Miasta, dworca PKS, budynku OSP, banku PKO BP, kompleksu termalnobasenowego apteki, licznych sklepów oraz wielu innych ośrodków gospodarczych.
Przejście zlokalizowane jest na czterowlotowym skrzyżowaniu ulic gminnych, tj. Bł.
Bogumiła przechodzącej przez skrzyżowanie z ulicą Ogrodową oraz z drogą powiatową,
ulicą Turecką.

2. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, projektem stałej
organizacji ruchu oraz parametrami technicznymi oprawy dekoracyjnej w technologii
LED do oświetlenia przejść dla pieszych zawartych w załączniku nr 9 do SWZ.
Wykonawca powinien wykonać zamówienie z zachowaniem norm i standardów
jakościowych odnoszących się do tego typu robót, w sposób zgodny z przepisami
prawa, uzyskanymi decyzjami administracyjnymi
oraz zgodnie z ustaleniami
zawartymi w SWZ, przy zachowaniu terminów na wykonanie robót, określonych w
umowie.

3. Zasadniczy zakres zamówienia obejmuje następujące zadania:
a. wyposażenie przejścia dla pieszych w dodatkowe oświetlenia, ustawiając 2 lampy
zasilane z istniejącej sieci energetycznej;
 wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia lub dostosowanie
istniejącego oświetlenia przejścia dla pieszych, dojście do przejścia dla
pieszych oraz stref oczekiwania pieszych, zgodnie z „ Wytycznymi
organizacji bezpiecznego ruch pieszych- wytycznymi prawidłowego
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oświetlenia przejść dla pieszych”, dostępnymi na stronie internetowej
Ministerstwa Infrastruktury pod adresem:
http://www.gov.pl/web/infrastruktura/inne-opracowania.
b. zastosowanie oprawy w wersji zwieszanej, na wysięgniku o wyglądzie zgodnym z
istniejącymi na ul. Bogumiła;
 zamontowanie oprawy po stronie zachodniej na istniejącym słupie
oświetleniowym wyposażając go w dodatkowy wysięgnik.


Zamontowanie oprawę po stronie wschodniej na nowym słupie zachowując
styl już istniejących słupów.



Wyposażenie obie oprawy w system sterowania umożliwiający podłączenie
do istniejącego systemu sterowania OWLET IOT, z którego korzysta Gmina
Uniejów.

c. zamontowanie po obu stronach chodnika do przejścia dla pieszych, płytek
sygnalizowanych dla niewidomych;
 w celu poprawy funkcjonalności przejścia dla osób z
niepełnosprawnościami, zastosowanie systemu informacji fakturowej,
poprawa ukształtowania wysokościowego nawierzchni dojścia do przejścia
dla pieszych, przejścia dla pieszych i strefy oczekiwania oraz
zastosowanie systemu informacji fakturowej.
 Budowa/rozbudowa/przebudowa chodników (dróg dla pieszych) lub
ścieżek pieszo-rowerowych (dróg dla pieszych i rowerów) stanowiących
dojścia do przejścia dla pieszych na długości nie większej niż obszar
oddziaływania przejścia.
d. wykonanie oznakowanie poziomego w postaci linii oraz ustawienie znaków m.in.
D-6; „przejście dla pieszych” (lub D-6b) na tle folii pryzmatycznej odblaskowofluorescencyjnej żółto-zielonej lub pomarańczowej – miejscach szczególnie
niebezpiecznych bądź o dużej wypadkowości.
e. usunięcie obiektów i zieleni ograniczających widoczność, korektę łuków, likwidację
lub przeniesienie stanowisk postojowych itp. - w zależności o indywidualnych
przypadków poprawa warunków widoczności pieszego przez kierowcę i odwrotnie;
f. zarządzanie prędkością na drodze z wykorzystaniem „Wytycznych zarządzania
prędkością na drogach samorządowych”, dostępnych na stronie Ministerstwa
Infrastruktury pod adresem:
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/inne-opracowania;

4.

Nazwy i kod robót wiodących wg CPV:
Główny przedmiot:
 45233261-6 Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych.
Dodatkowe Kody CPV:
 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych


45233280-5 Wznoszenie barier drogowych.



45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych.



45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.



45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego.



34922100-7 - Oznakowanie drogowe.



45233221-4 Malowanie nawierzchni.



45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,
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45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg.,
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg,



45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

5. Przed przystąpieniem do dot. Przebudowy przejścia dla pieszych w ciągu drogi
6.
7.

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

gminnej nr 111353E, ul. Bł. Bogumiła w Uniejowie należy wystąpić do właściwego
zarządcy drogi (Gmina Uniejów) z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego.
Zadanie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg –
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla
pieszych w ciągu dróg gminnych i powiatowych.
Udzielenie Zamawiający gwarancji na wykonanie roboty budowlane oraz gwarancji
na dostarczone elementy wyposażenia budowlanego i instalacyjnego na
warunkach zawartych w załączniku do SWZ tj. wzorze umowy, w wymiarze
wskazanym w formularzu oferty zgodnie z deklaracją wykonawcy, tj nie mniej niż
36 miesięcy Gwarancja jest udzielana na warunkach określonych we wzorze
umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydłuża termin rękojmi.
PONADTO:
urządzenia zaplecza budowy dla potrzeb własnych;
zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt dostawy energii elektrycznej,
wody (i odprowadzenia ścieków) ciepła i innych mediów, a także usunięcia i
utylizacji odpadów w okresie realizacji robót będących przedmiotem zamówienia,
- Zamawiający wskaże doprowadzenie wymaganego zasilania na potrzeby
zaplecza budowy oraz zgodne z przepisami zagospodarowanie odpadów pozostaje
po stronie Wykonawcy;
zapewnienia odzieży ochronnej zgodnej z wymaganiami BHP dla czasowo
przebywających na terenie realizacji prac w ramach przedmiotu zamówienia
przedstawicieli Zamawiającego oraz organów kontrolujących realizację robót
budowlanych;
utrzymywania terenu i zaplecza budowy w należytym porządku, w stanie wolnym
od przeszkód oraz usuwania na bieżąco odpadów i śmieci - miejsce tymczasowego
składowania odpadów i śmieci, które zostanie uzgodnione z Zamawiającym;
zabezpieczenie terenu i zaplecza budowy, teren prac winien być wynagrodzony,
zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych; sposób wygrodzenia placu
budowy należy uzgodnić z przedstawicielami Zamawiającego;
Wykonawca ma obowiązek uzgadniania z Zamawiającym proponowanych do
zastosowania w ramach inwestycji rozwiązań funkcjonalnych, technicznych i
materiałowych na każdym etapie wykonywania zadania, pod warunkiem nie
odebrania zadania o ile okaże się że projekt lub roboty budowlane zostały
zrealizowane niezgodnie z wytycznymi Zamawiającego;
bezzwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich potencjalnych
zagrożeniach dla realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczących zarówno terminów i
zakresu rzeczowego jak i przewidywanych standardów wykonawczych Inwestycji.
Materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego,( po stronie Wykonawcy
jest przewóz materiału na miejsce wskazane przez Zamawiającego, z
zastrzeżeniem iż odległość od miejsca budowy do składowania nie przekracza
3km).

8. Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Warunków
Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego
przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie udostępnionych przez
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Zamawiającego informacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o
ewentualnych błędach i/lub przeoczeniach.

9.

Zamawiający wymaga od wykonawcy realizacji zadania zgodnego z
warunkami technicznymi określonymi m.in. MTiGM z dnia 2 marca 1999 w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie ( t.j. Dz. U z 2016 poz. 124 ze zm.).

10. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a
dostarczenia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy, oświadczenia o
podjęciu obowiązków kierownika budowy potwierdzonych „za zgodność z
oryginałem” przez Wykonawcę, kopii zaświadczeń o przynależności do właściwej
izby samorządu zawodowego, potwierdzających wpis tej osoby na listę członków
odpowiedniej izby oraz potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez
Wykonawcę kopii uprawnień budowlanych,
zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez pracowników
Wykonawcy,
posiadających
odpowiednie
uprawnienia
budowlane
oraz
kwalifikacje zawodowe,

b

uzyskania każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego
zmiany kierownika budowy w stosunku do osoby wskazanej w ofercie,

c

uzyskania na
wykonania umowy,

d

własny

koszt

ubezpieczeń

i

zabezpieczeń

należytego

oznaczenia terenu budowy, odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie
miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp,

e

f
g
h
l

utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,
wywozu i utylizacji odpadów i gruzu,
zgłoszenia wykonanych robót do odbioru,

przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku
wydłużenia terminu realizacji umowy oraz w przypadkach określonych
postanowieniami niniejszej umowy,
uczestniczenie w przeglądach, w okresie rękojmi i gwarancji, na każde
wezwanie Zamawiającego,

m
n

Uzyskanie od właściwego zarządcy drogi zgody na zajęcie pasa drogowego,

O

opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas
prowadzonych robót.

11. Zamawiający informuje, że wskazane w SWZ i jej załącznikach pochodzenie (marka,
znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i
systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 p.z.p., - Zamawiający dopuszcza możliwość
wykorzystania produktów równoważnych. I tak:

1) W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się
zastosowanie rozwiązań równoważnych.

2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, które
są wymienione w dokumentacji projektowej w dokumentacji zamówienia
pod
warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same
parametry techniczne jak materiały wymienione w w/w dokumentach.
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3) Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i
materiały budowlane),
Zamawiającego.

usługi

lub

roboty

budowlane

spełniają

wymagania

4) Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne
parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby
spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec
jakościowy przedmiotu zamówienia.

5) Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający
rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach,
stronach
internetowych
producentów.
Operowanie
przykładowymi
nazwami
producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w
stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami
producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy
opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta
(dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o
parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie
parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych
parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia
stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia.

6) W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych
materiałów i urządzeń , to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto
materiały i urządzenia zaproponowane w załącznikach. Pod pojęciem parametry
rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę materiały, kształt
wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość.
Nie wykazanie produktów równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja dostarczenia
produktów wymienionych w dokumentacji przetargowej.
12. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do zdefiniowania nowego,
w kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacją projektową, opisu
zamówienia.

13. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub
sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia na
miejscu

14. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na
podstawie umowy o pracę na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.
15.1 Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy pracowników
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: organizacja i realizacja
robót – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych – prac ogólnobudowlanych, z
wyłączeniem czynności polegających na wykonywaniu samodzielnych funkcji w
budownictwie polegających na kierowaniu budową lub innymi robotami budowlanymi,
jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – kodeks pracy (Tj. Dz.U. z 2020 r.
poz. 1320, z późn. zm.) Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca
jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób
wykonujących wskazane wyżej czynności.
15.2 Kierownik budowy/robót
zgodnie z art.12 ustawy Prawo budowlane obejmują
kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi może wykonywać osoba
pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie czyli posiadające
uprawnienia budowlane, przyznawane imiennie. W związku z powyższym do
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15.

16.

kierowania robotami budowlanymi nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod
kierownictwem pracodawcy. Powyższy wymóg nie jest skuteczny w przypadku gdy
ww. czynności będą powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność
gospodarczą, które ww. czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego
je z Wykonawcą stosunku cywilnoprawnego.
Szczegółowe wymagania dotyczące weryfikacji oraz uprawnień Zamawiającego w
zakresie kontroli spełnienia powyższego wymogu :
a) Zamawiający wymaga złożenia w terminie 5 dni od daty podpisania umowy
pisemnego oświadczenia (wykazu) osób skierowanych do realizacji zamówienia
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określając imię i nazwisko pracownika
oraz zakres czynności.
b) Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa powyżej musi
być spełniony przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.
c) W przypadku zmiany osób w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca
zobowiązany jest zaktualizować oświadczenie zawierające imienne wskazanie osób
wyznaczonych do zrealizowania w/w czynności.
d) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń określonych w punkcie a) i c)
będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na
podstawie umowy o pracę i będzie skutkowało naliczeniem kar umownych w
wysokości określonej w załączonym do SWZ projekcie umowy.
e) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę
lub
Podwykonawcę,
Zamawiający
może
zwrócić
się
o
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy
Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o
których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

§2
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi i normami, a także
na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w Specyfikacji
Warunków Zamówienia z załącznikami.
2. Wykonawca oświadcza, iż:
1) zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, zakresem robót oraz terenem
budowy.
2) posiada wiedzę, zaplecze techniczne i finansowe niezbędne do realizacji
przedmiotowego zamówienia, realizacji budowy.
3) przy wykonywaniu przedmiotu umowy będzie posługiwał się pracownikami
czy
podwykonawcami
posiadającymi
niezbędną
wiedzę
i
uprawnienia
oraz umiejętności zapewniające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zamówieniem, za co ponosi wyłączną odpowiedzialność.
3. Wykonawca na własny koszt wykona, uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji
ruchu na czas trwania robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca
zapewnia oznakowanie tymczasowe, jego utrzymanie i demontaż
§3
1. Strony postanawiają, że przedmiot niniejszej umowy będzie odbierany jednoetapowo.
2. Odmowa uczestnictwa w czynności odbioru robót budowlanych czy też odmowa
podpisania protokołu odbioru robót budowlanych stanowi poważne naruszenie
obowiązków każdej ze stron.
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3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru po zakończeniu robót
budowlanych, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy. Przy
zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:
1) protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,
2) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi
zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika
budowy
3) niezbędne dokumenty związane z budową,
4) przy odbiorze końcowym oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania
obiektu zgodny ze stałą zatwierdzoną organizacją ruchu, obowiązującymi
przepisami i Polskimi Normami,
5) kosztorys powykonawczy,
6) W dniu podpisania protokołu końcowego odbioru zadania Wykonawca robót musi
przedstawić szkice geodezyjne i oświadczenie o złożeniu przez geodetę
inwentaryzacji geodezyjnej do zarejestrowania w państwowym zasobie
geodezyjno– kartograficznym.
7) niezbędne dokumenty związane z budową.
4. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia potwierdzi
lub wniesie zastrzeżenia, co do rzeczywistego zakończenia przez Wykonawcę robót
objętych umową.
5. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Wykonawca ma prawo ponownie pisemnie
zgłosić gotowość zakończenia robót i gotowość przedmiotu umowy do odbioru
końcowego, a Zamawiający jest zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych od daty
doręczenia ponownego zgłoszenia rozpocząć odbiór końcowy, zawiadamiając
Wykonawcę o miejscu i terminie tych czynności.
6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół,
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone
na usunięcie ewentualnych usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze.
7. Strony muszą podpisać protokół, również w przypadku wypełnienia go tylko w części,
w przypadku przerwania czynności odbioru do czasu usunięcia wad. W takim
przypadku po usunięciu wad strony sporządzają nowy protokół, w którym należy na
wstępie zaznaczyć, iż stanowi on kontynuację czynności odbioru i wypełnić go w
pozostałej części.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz
prowadzących do sprawdzenia zgodności projektowanych parametrów przedmiotu
umowy ze zrealizowanymi odpowiednimi parametrami technicznymi. W wypadku
nieuzyskania wymaganych parametrów, koszty przeprowadzenia ekspertyzy poniesie
Wykonawca.
9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi istnienie wad lub usterek przedmiotu niniejszej Umowy,
lub też stwierdzi niezgodności z niniejszą Umową, doręczy Wykonawcy w ciągu 3 dni
roboczych od zakończenia prac Komisji zawiadomienie o odmowie wystawienia
protokołu końcowego wraz z listą usterek a także powodami i uzasadnieniem
odmowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia
ujawnionych wad i usterek oraz niezgodności przedmiotu umowy z postanowieniami
jej treści. Po spełnieniu tego obowiązku Wykonawca ponownie zawiadomi o gotowości
do odbioru.
10. Jeżeli ujawnione wady, z uwagi na ich rozmiar lub charakter nie będą dały się usunąć,
jednakże wady te nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu niniejszej Umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo obniżyć odpowiednio
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wynagrodzenie o kwotę poniesionych kosztów i strat oszacowanych według średnich
cen SEKOCENBUD-u, a nadto dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych
wynikających z Kodeksu Cywilnego.
11. Jeżeli ujawnione wady, z uwagi na ich rozmiar lub charakter nie będą dały się usunąć
i jednocześnie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy i powierzenia
jej wykonania innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto
Zamawiający ma w takiej sytuacji prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.
12. W przypadku ujawnienia wad nieistotnych nie mających wpływu na prawidłowe
użytkowanie przedmiotu umowy Zamawiający podpisze protokół odbioru końcowego
i wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad. Inwestor może odmówić odbioru
jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia został wykonany niezgodnie
z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt
nie nadaje się do użytkowania. Jako wady istotne uznaje się przy tym zarówno usterki
nie dające się usunąć, jak i usterki dające się usunąć.
13. Wadami nieistotnymi w rozumieniu ustępu poprzedniego są to wady na tyle
nieistotne, że obiekt można normalnie użytkować, bez czynienia żadnych
dodatkowych nakładów czy też wykonywania czynności technicznych.
14. Strony umowy umawiają się, że w przypadku występowania w chwili odbioru
nieistotnych wad Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu rękojmi.
15. Podpisanie protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, ani też z obowiązku usunięcia wad
stwierdzonych przez właściwe organy administracji architektoniczno – budowlanej.
16. Podpisanie protokołu końcowego odbioru jest warunkiem dokonania rozliczenia
końcowego, przy czym wystawienie przez Wykonawcę faktury końcowej, o której
mowa w § 11 ust. 4 jest dopuszczalne jedynie po łącznym spełnieniu wszystkich
warunków określonych w § 1, 2, 3. Niespełnienie któregokolwiek z podanych tam
warunków powoduje, że wystawiona faktura nie wywołuje jakichkolwiek skutków
prawnych
lub finansowych dla Zamawiającego a wskazana w niej kwota jest nienależna.
17. Za datę odbioru końcowego przyjmuje się datę zakończenia czynności odbioru
końcowego a nie datę ich rozpoczęcia.
§4
1. Odbiór ostateczny pogwarancyjny (po upływie rękojmi i gwarancji) polega na ocenie
wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
2. W przypadku, kiedy w czasie odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) ujawnione
zostaną wady, których wcześniej nie dało się wykryć pomimo staranności
Zamawiającego, wady te (nazywane usterkami, aby obniżyć ich znaczenie przy
ocenie, jakości wykonania) powinny być ujawnione w dokumencie z przeglądu
pogwarancyjnego i po uzgodnieniu z Zamawiającym i wykonawcą robót, powinny
zostać usunięte. Strony ustalą termin ich usunięcia.
§5
1. Termin wykonania robót budowlanych realizowanych w ramach przedmiotu umowy
ustala się do dnia 29 kwietnia 2022 r.
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2. Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę wykonania
robót budowlanych, przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej i odbiorowej oraz podpisania protokołu odbioru końcowego
przedmiotu zamówienia.
§6
1. Cesja wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego wymaga uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego.
2. Wyłącza się prawo Wykonawcy do potrącania wierzytelności Wykonawcy wobec
Zamawiającego (własnych lub nabytych) z wierzytelnościami Zamawiającego wobec
Wykonawcy.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

1.

2.

3.

4.
5.

§7
Roboty zamienne to roboty budowlane w efekcie zmian projektu wykonawczego,
skutkujące zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót lub usprawnieniem procesu
budowy lub w efekcie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie wykonawczym, a tak określone zmiany nie odstępują w sposób istotny
od zatwierdzonego projektu budowlanego, a zarazem powodują odmienny sposób
technicznego wykonania świadczenia objętego przedmiotem niniejszej umowy.
Szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać udokumentowany.
Roboty zamienne wymagają wpisu do dziennika budowy, po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiającego na ich wykonanie.
Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie robót zamiennych po uzyskaniu zgody
autora projektu.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót zamiennych wyłącznie
po uzyskaniu zgody określonej w ustępie powyżej.
Roboty zamienne nie stanowią podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego
określonego w § 11 ust. 1 umowy, a Wykonawca oświadcza, że nie będzie żądać
zapłaty z tego tytułu a zarazem powyższe oświadczenie stanowi bezwarunkowe
i nieodwoływalne zrzeczenie się jakichkolwiek roszczeń z tytułu wykonania zleconych
robót zamiennych przez Wykonawcę.
§8
Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy
przekaże Wykonawcy:
1) dziennik budowy.
Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi
aż do chwili zakończenia realizacji przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność
za przekazany teren budowy.
W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie
wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie
urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne
urządzenia prowizoryczne.
Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy.
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom
organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań
określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji
wymaganych przepisami prawa.

Strona 9 z 24

6. Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie
wytyczenia pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
§9
1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy może z zachowaniem formy pisemnej
zawrzeć umowę o podwykonawstwo robót budowlanych oraz umowę o podwykonawstwo
usług lub dostaw zlecanych przez wykonawców robót budowlanych albo przez
podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót budowlanych.
2. Pisemna umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia o zapłacie
podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane świadczenie. Odmienna od zapłaty
wynagrodzenia forma rozliczeń, podobnie jak odmienna od pisemnej forma zawartej
umowy, świadczy o zawarciu umowy innej niż umowa o podwykonawstwo będzie
traktowana przez Zamawiającego jako naruszenie specyfikacji warunkach zamówienia
lub umowy z Wykonawcą.
3. Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych oznacza umowę o wykonanie usług lub
o roboty budowlane zawartą między zleceniodawcą będącym wykonawcą robót
budowlanych albo podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą robót budowlanych, a
zleceniobiorcą będącym podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą robót budowlanych.
4. Zawarcie umów, o których mowa w § 9 ust. 1 wymaga pisemnej zgody
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt
umowy z podwykonawcą. Zmiana umowy na roboty budowlane z Podwykonawcą
wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić
Zamawiającemu projekt zmiany umowy z podwykonawcą bez względu na
wprowadzony projektem zakres zmian
5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni nie zgłosił na piśmie zastrzeżeń, uważa się że
wyraził zgodę na zawarcie umowy lub zmianę umowy z podwykonawcą.
6. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy (jej
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w szczególności jeżeli:

zmiany)

o

a) nie będzie spełniać wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia lub
umowie z Wykonawcą
b) będzie przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 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.
c) suma wartości przedłożonych Zamawiającemu do akceptacji umów o
podwykonawstwo przekroczy określoną w niniejszej umowie wartość ryczałtowego
wynagrodzenia Wykonawcy.
Zapisy zawarte w zdaniu poprzednim mają również zastosowanie do sprzeciwu
Zamawiającego wobec zawartej umowy o podwykonawstwo robót budowlanych i jej
zmian.
7. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zapisy § 9 ust. 2-6 stosuje się odpowiednio.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz
bezpieczeństwo
robót
wykonywanych
przez
podwykonawców
lub
dalszych
podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania,
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uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy, tak jakby były one dzi ałaniami
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
9. Wykonawca zamierza powierzyć część robót podwykonawcom w zakresie
określonym w ofercie z dnia ………… W przypadku gdyby konieczność powierzenia
podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia wyniknie w trakcie realizacji
zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na
zawarcie umowy o podwykonawstwo w przedmiotowym zakresie. Zamawiający ma
prawo odmówić udzielenia takiej zgody.
10. W
przypadku powierzenia
przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot
zamówienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za
wykonane prace Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób aby przypadał
wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy przez
Zamawiającego (za zakres zlecony Podwykonawcy).
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Wraz z umową z Podwykonawcą Wykonawca składa oświadczenia, w których
on i Podwykonawca zobowiązują się wobec Zamawiającego, iż nie później niż w
terminie 7 dni od dnia powstania zaległości w wypłacie wynagrodzenia, poinformują
pisemnie o tym fakcie Zamawiającego.
12. Umowa o podwykonawstwo musi spełniać warunki wskazane w art. 463 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
1.
2.

3.
4.

§ 10
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów – wyrobów
budowlanych przez siebie dostarczonych.
Wyroby budowlane, o których mowa w ust. powyżej powinny odpowiadać, co do
jakości wymogom wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie określonym w ustawie Prawo Budowlane i posiadać aprobatę
techniczną.
Jeżeli Zamawiający zażąda badań potwierdzających wymagania ust. powyżej,
to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.
Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane wyroby
budowlane, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań
dodatkowych obciążą Wykonawcę zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź
wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego.

§ 11
1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego
wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie ……………………. zł. plus podatek VAT ……
w kwocie ……………… zł. co daje łączną wartość ryczałtową …………………..
zł. (słownie: ……………………………………….).
2. Zadanie będzie rozliczone poprzez jedną fakturę przejściową oraz fakturę końcową.
Faktura przejściowa winna być wystawiona do końca listopada 2021 na wartość
faktycznie wykonanych robót z zastrzeżeniem iż planowany limit na rok 2021 stanowi
kwota: 29 047.00 zł brutto.
3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowy odbioru
wykonanych robót stwierdzający ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót
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zatwierdzony
i
podpisany
przez
kierownika
budowy,
sprawdzony
i zaakceptowany przez Zamawiającego. Do faktury końcowej dołączony będzie obmiar
robót oraz dokumenty potwierdzające jakość wykonanych robót (certyfikaty,
deklaracje zgodności itp.), wyniki badań oraz inne dokumenty wymagane przy
odbiorze. Załącznikiem do faktury za roboty będzie oświadczenie Wykonawcy o
zatrudnieniu wszystkich osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w § 1 ust. 14
niniejszej umowy na podstawie umowy o pracę.
4. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi zakończenie realizacji przedmiotu
zamówienia potwierdzone protokołem odbioru końcowego robót stanowiących
przedmiot umowy, podpisanym przez Strony umowy.
5. Faktura wystawiona bezpodstawnie (w szczególności bez załączonego protokołu
odbioru) lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. Okres płatności tej
faktury rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
wraz z załącznikami.
6. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zakresu
zadania, niezbędne do jego wykonania, a w szczególności: koszty budowy,
materiałów, robocizny, sprzętu, transportu, badań, zorganizowania i uprzątnięcia
placu budowy, opracowania i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu,
oznakowania
na
czas
prowadzenia
robót,
opracowania
dokumentacji
geotechnicznej,
wynagrodzenia i inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji
przedmiotu zamówienia w tym ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia, zysk, narzuty,
ewentualne opusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze, ewentualne dodatkowe
koszty
wynikłe
w trakcie postępowania administracyjnego w zakresie decyzji określonych
w przedmiocie zamówienia w postaci ekspertyz, opinii, uzgodnień, itp..
7. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
8. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na rachunek bankowy nr ……………………………….….
……………………………………..
9. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał
zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości dokumentacji odbiorowej,
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin złożenia wniosku o dokonanie
odbioru końcowego.
10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady,
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia
wad;
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
11. Zamawiający jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu, o którym
mowa w ust. 9 pkt. 2) w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wady w tym punkcie
opisanej.
12. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone do
usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad.
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13. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad
oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót
jako wadliwych.
14. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
15. Strony ustalają, że stopień inflacji, zmiana kursu złotego, jak też inne okoliczności
mogące powodować wzrost kosztów wykonania przedmiotu umowy stanowią ryzyka
Wykonawcy.
16. Zapłatę uznaje się za dokonaną z chwilą obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny
od pracy, wówczas termin zapłaty upływa w dniu, w którym dla Zamawiającego
jest najbliższym dniem roboczym.
17. Należności wynikające z niniejszej umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe
nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez
pisemnej zgody Zamawiającego.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

§ 12
Wykonawca zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań
wobec Podwykonawców. Nieterminowe regulowanie wymaganych zobowiązań wobec
Podwykonawców skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kar określonych w umowie.
Warunkiem
zapłaty
wynagrodzenia
Wykonawcy
za
wykonane
roboty
przez Podwykonawców jest przedłożenie wraz z fakturą dowodów zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom, którzy zawarli
zaakceptowane
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty
budowlane. Wraz z przedmiotowymi dowodami zapłaty wynagrodzenia Wykonawca
winien przedłożyć Oświadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawców
wszystkich należności z tytułu realizacji umowy. Powyższe oświadczenie będzie także
potwierdzone przez Podwykonawców.
W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia
oraz dokumentów, o których mowa w ust. 2, Zamawiający dokona bezpośredniej
zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku uchylenia
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 3. dotyczy wyłącznie należności powstałych
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia
podwykonawcy
lub
dalszemu
podwykonawcy.
Zamawiający
poinformuje o terminie zgłaszania uwag przez wykonawcę. Termin na zgłoszenie
uwag
przez
Wykonawcę
nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia informacji.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6 w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, Zamawiający może:
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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.
8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 3 zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
9. Zapisy niniejszego działu nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego,
wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art.
6471
ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
10. Ze względu na ustalenie płatności po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia
Zamawiający ma prawo do występowania do podwykonawców i dalszych
podwykonawców o informację czy Wykonawca nie zalega wobec nich z płatnościami
w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
11. Jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca udzieli Zamawiającemu zgodnie
z ust. 10 informacji, że za dany zakres prac Wykonawca nie zalega wobec niego
z płatnościami, to w przypadku późniejszego wystąpienia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do Zamawiającego z roszczeniem płatności za wskazany w informacji
zakres prac, Zamawiający ma prawo uznać takie roszczenie jako niezasadne.
12. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczące Podwykonawców stosuje się odpowiednio
do dalszych Podwykonawców.
§ 13
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi
niniejszą umową przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.
2. Przedstawicielem
Wykonawcy
na
budowie
będzie:
.................................................. nr tel. ...........................
1) Kierownikiem
budowy
będzie:
..............................................
nr
tel.
................. posiadający uprawnienia budowlane nr .......... wydane w dniu
...............
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 nie jest zmianą niniejszej umowy, a o każdej
zmianie osób, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie Zamawiającego
i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Pisemne powiadomienie Wykonawcy
musi być uzasadnione i zawierać wskazanie kwalifikacji i doświadczenia
proponowanych osób. Zamawiający zaakceptuje zmianę osób wyłącznie wtedy, gdy
kwalifikacje
i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji
i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami Specyfikacji Warunków
Zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że dokumenty dla kierowników budowy / robót będzie
odnawiać na czas obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia, nie później niż
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w dniu ich wygaśnięcia i kopię tych dokumentów dostarczy Zamawiającemu w
terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zaistnienia tych okoliczności.
5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa
ust. 3 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana
jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienie ciągłej obecności kadry kierowniczej
na terenie budowy podczas wykonywania prac objętych niniejszą umową. Pod
pojęciem kadry kierowniczej Zamawiający rozumie kierownika budowy lub kierownika
robót
w branży odpowiedniej do prowadzonych aktualnie prac.
7. Osoby wymienione w ust. 2 będą działać w granicach umocowania określonego
w ustawie Prawo budowlane.
§ 14
Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:
1) zapewnienia dozoru oraz zabezpieczenia pod względem BHP wszystkich miejsc
wykonywania robót oraz właściwego składowania materiałów i urządzeń,
2) ponoszenia kosztów zużycia energii elektrycznej i wody według wskazań podliczników
zamontowanych na jego koszt przed rozpoczęciem robót,
3) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
4) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, obsługi geodezyjnej,
5) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go
Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.
§ 15
1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania:
1) pisemnie Zamawiającego o konieczności wykonania prac dodatkowych lub
zamiennych sporządzając projekt protokołu konieczności określający zakres robót
oraz szacunkową ich wartość,
2) o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji,
jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę
wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z
Zamawiającym
przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.
2. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych specyfikacją
techniczną, ani dokumentacją techniczną Wykonawcy nie wolno ich realizować
bez uzyskania uprzednio zgody Zamawiającego.
3. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:
1) stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy,
2) przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym
czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji
potrzebnych
mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy.
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§ 16
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w §1 wykonany zostanie
dobrze jakościowo, zgodnie z warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa
i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających
użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na wykonany przedmiot
umowy.
3. Termin rękojmi za wady wynosi ……….. miesięcy, licząc od daty końcowego odbioru
przedmiotu umowy.
4. Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach
(usterkach) w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania wad (usterek) w terminie 7 dni
od otrzymania powiadomienia, o którym mowa powyżej oraz usunąć je w terminie
7 dni chyba, że z obiektywnych przyczyn technologicznych będzie to niemożliwe.
W takim przypadku strony uzgodnią odpowiedni termin. W przypadku nie usunięcia
przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu
przysługuje prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
6. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie
między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być
naprawiona
przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań
lub zaniedbania Wykonawcy.
7. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem
niniejszej umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody,
będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową,
ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny.
9. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają nie wcześniej niż
z wygaśnięciem uprawnień z tytułu gwarancji. Zamawiający może realizować
uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
10. Bieg okresu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego za wykonane roboty lub od dnia usunięcia wad i usterek
stwierdzonych w toku odbioru końcowego.
11. Wykonawca
oświadcza,
że
realizacja
inwestycji
w
pasie
drogowym
przez Zamawiającego w okresie trwania ww. gwarancji i rękojmi za wady nie będzie
powodować utraty uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi.

§ 17
1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca przekaże
Zamawiającemu kwotę w wysokości 5 % wartości wykonywanych robót brutto,
tj. …………. zł.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 zostało wniesione w pełnej wysokości w
formie ……………… przed podpisaniem umowy.
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3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% tj. w kwocie
……….…. zł. Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od daty odbioru prac będących
przedmiotem umowy.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30% tj. w kwocie
………..…… zł. Zamawiający zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu
rękojmi za wady.
5. Strony dopuszczają możliwość zamiany formy zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w każdym czasie na podstawie aneksu do umowy podpisanego przez obie
Strony. Zwolnienie dotychczasowego zabezpieczenia nastąpi po ustanowieniu nowej
formy zabezpieczenia.
6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej
na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę
na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.
7. Wypłata, o której mowa w ust. powyżej, następuje nie później niż w ostatnim dniu
ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
8. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 5
niniejszej umowy, skutkującego tym że okres obowiązywania gwarancji lub
poręczenia byłby krótszy, aniżeli terminy wynikające z ust 3 i 4 niniejszego paragrafu,
Wykonawca przez dokonaniem z Zamawiającym takiej zmiany umowy, zobowiązany
jest do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po
zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywał się z terminami
wynikającymi z 3 i 4 niniejszego paragrafu i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu
potwierdzającego takie przedłużenie, z zastrzeżeniem postanowień art.452 ust 8-10
ustawy Pzp.
§ 18
1. Wykonawca zawiadomi
Zamawiającego
najpóźniej w terminie
5 dni
przed terminem realizacji zamówienia o gotowości do odbioru po zakończeniu
robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy. Przy
zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:
1) protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,
2) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi
zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika
budowy
3) niezbędne dokumenty związane z budową,
4) przy odbiorze końcowym oświadczenie kierownika budowy o zgodności
wykonania obiektu zgodny ze stałą zatwierdzoną organizacją ruchu,
obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,
5) kosztorys powykonawczy,
6) w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru zadania Wykonawca robót
musi przedstawić szkice geodezyjne i oświadczenie o złożeniu przez geodetę
inwentaryzacji geodezyjnej do zarejestrowania w państwowym zasobie
geodezyjno– kartograficznym,
7) niezbędne dokumenty związane z budową.
2. Wszystkie dokumenty załączone do zawiadomienia o gotowości do odbioru muszą
być sprawdzone i potwierdzone przez zamawiającego.
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3. Zamawiający przystąpi do odbioru prac będących przedmiotem umowy w terminie 5
dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w ust. 1.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady,
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia
wad;
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
b) jeżeli
wady
uniemożliwiają
użytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.
§ 19
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1
niniejszej umowy;
3) 0,1% wartości całego zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki w zakończeniu
realizacji przedmiotu umowy liczonego od następnego dnia po upływie terminu
wyznaczonego na wykonanie zamówienia do dnia faktycznego odbioru, jeżeli opóźnienie
powstało z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
4) 0,1% wartości całego zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad
i usterek ujawnionych w okresie gwarancji, liczony od następnego dnia po upływie
terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia faktycznego wykonania naprawy
potwierdzonego przez Zamawiającego,
5) za wykonanie przedmiotu w sposób odmienny niż wskazany w dokumentacji
technicznej bez zgody Zamawiającego w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony
przypadek
6) za naruszenie obowiązku o którym mowa w §1 pkt 14, w wysokości 0,01% wartości
całego zamówienia brutto za każdy stwierdzony przypadek
7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,01 % wartości
całego zamówienia brutto za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy
lub jej zmiany;
8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,01 % wartości całego zamówienia brutto
za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany;
9) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokości 0,01 % wartości całego zamówienia brutto za każdy
stwierdzony przypadek;
10) za brak zapłaty należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia w wysokości 0,5 % należnego im wynagrodzenia za każdy stwierdzony
przypadek
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12) niewstrzymaniu robót budowlanych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę , pomimo
wpisu do dziennika budowy w wysokości 0,01 % wartości całego zamówienia brutto za
każdy dzień wykonywania dalszych robót budowlanych,
13) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w §1 pkt. 15-17 w
terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie
obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie
skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 0,02 % wartości całego zamówienia
brutto, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia
umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 21 § 1
ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.
14) zakrycie robót bez zezwolenia w wysokości 0,01 % wartości całego zamówienia
brutto za każdy stwierdzony przypadek,
15) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rękojmi lub po odbiorze ostatecznym, czyli po upłynięciu okresu
gwarancji – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej
umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie
wad,
16) w przypadku nie przedłożenia dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego
wykonania zamówienia w trybie § 17 ust. 9 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 umowy za każdy
dzień opóźnienia.
17) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust.
5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek (w
przypadku konieczności zastosowania zapisów § 19 ust. 1 pkt 10) umowy),
2. W odniesieniu do innych okoliczności niż wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu
Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) Za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1% wynagrodzenia o
którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki;
2) Za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia o którym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej umowy, poza okolicznościami
wynikającymi z treści art. 456 ustawy Pzp.
4. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w
usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej
Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.
5. Wynagrodzenie o którym jest mowa w niniejszym paragrafie jest wynagrodzeniem
brutto, zawierającym należny podatek VAT
6. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
7. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie
usunięte w wyznaczonym terminie.
8. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od
nowych terminów.
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9. Ogólny limit kar umownych wymienionych w § 19 nie może przekroczyć 20%
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, czyli liczoną od kwoty określonej w §
11 ust. 1 niniejszej umowy.
10. Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność
Zamawiający lub z powodu działania tzw. siły wyższej. Wykonawca musi udowodnić
wystąpienie okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym.
§ 20
1. Zamawiający może odstąpić od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu;
2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 ustawy Pzp i art. 455 ustawy Pzp,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita
Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że
Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
2. W przypadku odstąpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z
naruszeniem art. 454 ustawy Pzp i art. 455 ustawy Pzp, Zamawiający odstępuje od
umowy w części, której zmiana dotyczy.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 21
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 455 ustawy
Pzp.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu
sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, poprzedzonego
sporządzeniem protokołu konieczności przez Strony umowy.
3. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót
budowlanych przewidzianych w dokumentacji postepowania o udzielenie zamówienia w
przypadku:
1) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe
zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowej,
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2) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentach zamówienia
przekazanych przez Zamawiającego,
3) zmiany ewentualnych decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone
będą roboty budowlane objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu
robót przewidzianego w dokumentacji postepowania o udzielenie zamówienia.
4. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych
w dokumentacji postepowania o udzielenie zamówienia, jeżeli w wyniku rozwoju
technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej
technologii lub materiałów, które:
1) podwyższą jakość wykonanych robót,
2) zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji,
3) pozwolą na skrócenie terminu wykonania umowy lub
4) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu.
5. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych
w dokumentacji postepowania o udzielenie zamówienia w przypadku niedostępności
odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji
materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość
wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie
robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec.
6. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:
1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które
będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy
2) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnych
charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające
prowadzenie robót budowlanych, prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów, warunki
pogodowe uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie robót - pomimo
dołożenia przez wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na
tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy. Wstrzymanie robót
budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory
roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy.
3) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania
robót przez zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę.
4) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych
obiektów czy elementów instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robót
przez poprzednich wykonawców, i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
5) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa
6) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez
Zamawiającego, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych
umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,
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7) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi
Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez
Wykonawcę,
8) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,
9)wystąpienia warunków siły wyższej,
dotychczas ustalonym terminie,

które

uniemożliwiły wykonanie Umowy

w

7. Termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności
wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły
Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy.
8. Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu
do osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, jeżeli osoby te spełnią określone w dokumentach zamówienia warunki
udziału w postępowaniu.
10 Dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał
Wykonawca ubiegając się o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje już zasobami
wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia
określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu.
11. Dopuszcza się zastąpienie Wykonawcy nowym Wykonawcą ( art. 455 ust. 1 pkt 2 lit.
b ustawy pzp), jeżeli nowy Wykonawca jest następcą prawnym Wykonawcy lub przejął
zobowiązania Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada
osobiście lub majątkowo za wykonanie umowy.
12. W przypadku stwierdzenia okoliczności związanych z wystąpieniem choroby zakaźnej,
które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość należytego
wykonania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej
umowy w zakresie terminu jej wykonania, sposobu wykonania przedmiotu umowy,
zakresu świadczenia Wykonawcy lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
13. Podstawą do stosownych zmian w
będzie pisemny wniosek Wykonawcy
zmianę umowy oraz szczegółowym
Wykonawcy wynikających z niniejszej
przez Wykonawcę.

umowie, o których mowa w niniejszym paragrafie
wraz z powołaniem okoliczności uzasadniającej
odniesieniem tej okoliczności do obowiązków
umowy oraz dowodami na okoliczności wskazane

14. Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan,
eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje
społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także
inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza
kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli
możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec.
15. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się
na nią.
16. Wstrzymanie robót musi być potwierdzone w dzienniku budowy. Wstrzymanie robót
budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory
roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy.
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17. Każda ze stron umowy jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie
procedury zmian umowy w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zdarzenia
uzasadniającego wniosek pod rygorem utraty prawa żądania zmiany
18. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania
formy pisemnej.
§ 24
Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
§ 25
1. Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak
jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne,
pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy, chyba że bez tych
postanowień Strony Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie
Umowy w sposób określony poniżej. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie
Umowy okaże się lub stanie nieważne albo niewykonalne, Strony zobowiązane będą do
niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy w sposób oddający w sposób możliwie
najwierniejszy zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za
nieważne albo niewykonalne.
2. Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami w zakresie w niej
uregulowanym i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i negocjacje,
zarówno pisemne, jak i ustne, pomiędzy Stronami, w związku z przedmiotem niniejszej
Umowy. Strony nie złożyły ani nie opierają się na żadnych oświadczeniach, obietnicach,
porozumieniach, warunkach lub zapewnieniach, które nie są zawarte w niniejszej
Umowie.
Wszelkie poprawki, uzupełnienia lub innego rodzaju zmiany warunków lub postanowień
niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zawiadomienia dokonywane w związku z niniejszą Umową wymagają, dla swej
ważności,
formy pisemnej i uznawane będą za należycie wykonane, jeżeli doręczone zostaną
Stronie będącej adresatem osobiście lub wysłane faksem za potwierdzeniem odbioru lub
listem poleconym na następujący adres: Dla Zamawiającego: Urząd Miasta w Uniejowie,
ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów
Dla Wykonawcy:.………………………………………………
4. Każda ze Stron może dokonać zmiany swego adresu w drodze pisemnego
zawiadomienia wysłanego do wszystkich pozostałych Stron w sposób określony w
niniejszym ust. 3, przy czym zmiana taka nie będzie stanowiła zmiany niniejszej Umowy.
Strony
oświadczają,
iż zawiadomienia przesyłane w powyższy sposób na podany adres, do czasu jego
ewentualnej zmiany będą uważane za ważne i skutecznie doręczone, przy czym
zawiadomienie dokonane pocztą będzie uznane za dokonane 7 (siedem) dni po dacie
nadania, a zawiadomienie dokonane faksem będzie uznane za dokonane 24 (dwadzieścia
cztery) godziny od daty transmisji, wyłączając jednakże soboty, niedziele oraz dni
ustawowo wolne od pracy w Polsce.
§26.
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1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu
interpretowane będą zgodnie z tym prawem.

i

wszystkie

jej

postanowienia

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1740), ustawy z dnia 11 września
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) oraz w
sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy
Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia, spory
podlegają rozstrzyganiu przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§27.
1.Tytuły paragrafów użyte w niniejszej Umowie zostały w niej zawarte jedynie dla
wygody i odniesienia i nie będą miały znaczenia dla interpretacji niniejszej Umowy.
2. Integralną częścią umowy są:
1) SWZ z dnia ……,
2 OFERTA Z DNIA ……
§ 28.
Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w formie
pisemnej w polskiej wersji językowej, dwóch dla Zamawiającego i jednym dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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