Nr sprawy: ZDP.1.262.3.OD.2017

Załącznik B do SIWZ

PROJEKT UMOWY

UMOWA Nr .....................................................
W dniu ............................. 2017 r. w Łosicach pomiędzy:
Zarządem Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, zwanym dalej
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Pana Leszka Budrewicza - Dyrektora
a …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
NIP ………………………., wpisanym w dniu …………………………… do rejestru……….
…………………………………………………………………………………………………..,
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
P. …………………………………… - ……………………………………..……………….
została zawarta umowa następującej treści :
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla robót budowlanych
o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 225 000
EURO
§1
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, którego przedmiotem
jest :
„Odbudowa drogi powiatowej nr 2008W Górki – Litewniki – Hołowczyce – Zabuże
na odcinku od km 9+475 do km 13+575, o dł. 4,100 km
1.

Przedmiot zamówienia będzie wykonany w zakresie szczegółowo określonym w dokumentacji
projektowej, ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.

§2
Rozpoczęcie robót określonych w § 1 ustala się na dzień przekazania terenu budowy.
Zakończenie robót budowlanych do dnia 25 września 2017r.
Termin ten obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia i jego odbiór ostateczny.
Ostateczny odbiór robót nastąpi w ciągu 7 dni od pisemnego zawiadomienia Zamawiającego
o zakończeniu robót.
5. Datą odbioru ostatecznego robót jest dzień podpisania przez Strony umowy protokołu
ostatecznego odbioru robót.

1.
2.
3.
4.

1.

2.

1.

§3
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają w formie kosztorysowej
i zgodnie z ofertą Wykonawcy kwota wynagrodzenia wynosi (netto) : ……………. zł, plus
podatek VAT wg stawki (……. %) w wysokości: …………. zł, co łącznie stanowi kwotę
(brutto) ………………. zł (słownie złotych : ……………………………. ).
W okresie realizacji umowy nie przewiduje się zmiany cen jednostkowych zaproponowanych
w kosztorysie ofertowym.
§4
Wykonawca ma prawo powierzyć części zamówienia podwykonawcom o ile w ofercie
zadeklarował realizację zamówienia przy udziale podwykonawców i wskazał części
zamówienia, których wykonanie zamierza im powierzyć.
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2.

Umowa Podwykonawstwa
1) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy (lub dalszym podwykonawcom)
może nastąpić wyłącznie na podstawie Umowy Podwykonawstwa.
2) Podwykonawca zamierzający zlecić część zamówienia sobie powierzonego dalszym
podwykonawcom jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie Umowy
Podwykonawstwa zgodnej z treścią projektu, o którym mowa powyżej.
3) Zamawiający w ciągu 14 dni od otrzymania projektu Umowy Podwykonawstwa może
zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do treści projektu, a jeżeli w tym terminie ich nie
przedstawi, to Wykonawca ma prawo uważać przedłożony projekt za zaakceptowany.
4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których
przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.
6) W ciągu 4 dni od otrzymania kopii zawartej Umowy Podwykonawstwa Zamawiający może
zgłosić w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy, w przypadku:
a) niespełnienia wymagań dla Umowy Podwykonawstwa określonych w SIWZ - Rozdz. III
pkt.15.
b) gdy określono dłuższy niż 30 dni termin zapłaty wynagrodzenia.
7) Jeżeli zawarta Umowa Podwykonawstwa, której przedmiotem są dostawy lub usługi
w ramach zamówienia na roboty budowlane przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni,
Zamawiający informuje i wzywa Wykonawcę do zmiany umowy.
8) Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do treści zawartej Umowy Podwykonawstwa
w terminie określonym w pkt 6 powyżej uważa się za akceptację umowy przez
Zamawiającego, z tym, że nie można uznać za zaakceptowaną umowy, która zawiera
odmienne postanowienia niż przewidziane w projekcie tej umowy przedłożonym do
zaakceptowania Zamawiającego, do którego nie wniósł zastrzeżeń.
9) Każdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy lub dalszych podwykonawców
w okresie realizacji umowy wymaga w formie pisemnej zgody Zamawiającego. Naruszenie
przez Wykonawcę niniejszego postanowienia uprawnia Zamawiający do jednostronnego
rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego
tytułu ze strony Wykonawcy.
10) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy może za zgodą Zamawiającego
dokonywać zmian Podwykonawców.
3. Zakres i warunki realizacji części zamówienia, które Wykonawca powierza podwykonawcy/om
1) Zgodnie z ofertą z dnia …………….. Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om
………………………………………………………………………………………………..
następujące części zamówienia :
a) …………………………………
b) …………………………………
2) Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
3) Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.
4) Strony dopuszczają możliwość rezygnacji lub zmiany podwykonawców (podmiotów), na
etapie realizacji Umowy, z pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków
udziału w postępowaniu. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany udowodnić
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zamawiającemu, że inny proponowany podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania.
5) Umowy z Podwykonawcami, które zawierać będzie Wykonawca działający jako
Konsorcjum, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników „Konsorcjum”.
6) Wraz z umową Wykonawca przedłoży dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej
Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do
reprezentowania stron Umowy.
Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
1) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w Umowie Podwykonawstwa nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
2) Wykonawca jest bezpośrednio odpowiedzialny przed zamawiającym za realizację swych
zobowiązań względem podwykonawców, w tym za prawidłowe i terminowe rozliczenie się
ze wszystkimi podwykonawcami.
3) Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez
zamawiającego Umowę Podwykonawstwa, której przedmiotem są roboty budowlane, lub
który zawarł przedłożoną zamawiającemu Umowę Podwykonawstwa, której przedmiotem
są dostawy lub usługi związane z realizacją niniejszego zamówienia, w przypadku uchylenia
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
4) Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez
zamawiającego Umowy Podwykonawstwa, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po
przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy
Podwykonawstwa, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
5) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
6) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić
wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
7) W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag we wskazanym terminie zamawiający
może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.
8) W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiającego, jeżeli
w sposób wystarczający Wykonawca wykaże niezasadność bezpośredniej zapłaty,
zamawiający złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Oznacza to, iż bezpośrednia zapłata będzie
dokonywana wyłącznie w sytuacji, gdy zapłata za realizację świadczenia nie będzie
budziła poważnych zastrzeżeń wykonawcy, a tym samym zamawiającego,
9) W przypadku zgłoszenia uwag przez wykonawcę skutkujących złożeniem spornej kwoty
wynagrodzenia do depozytu sądowego uzyskanie wynagrodzenia tak przez wykonawcę,
jak i podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, będzie równoznaczne z koniecznością
sądowego rozstrzygnięcia sporu.
10) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia należnego wykonawcy.
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§5
Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady
wynosi ……………. miesięcy - zgodnie z ofertą przetargową.
2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu podpisania przez strony umowy
protokołu odbioru ostatecznego.
3. Termin usuwania wady rozpoczyna się z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie,
a kończy z dniem podpisania protokołu odbioru robót poprawkowych.
4. Wady ujawnione w terminie rękojmi usuwane będą bezpłatnie (dotyczy to zakupu niezbędnych
materiałów, transportu, oraz czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w terminach
ustalonych każdorazowo przez Strony. Jeżeli Strony nie ustaliły terminu usuwania wad
wynosić on będzie 14 dni od daty zgłoszenia wady.
5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust.1,
jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający
może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej
zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
7. Strony potwierdzają, iż przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości ................... zł co stanowi 10% wartości umowy
w formie/formach ...................... dnia ...................... .
8. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach
i wysokościach jak niżej :
1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane,
2) 30 % kwoty zabezpieczenia nastąpi w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.
11. Podstawą zwolnienia zabezpieczenia jest protokół odbioru pogwarancyjny podpisany przez
strony najpóźniej w dniu upływu terminu rękojmi.
12. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie staje się własnością
Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia
roszczeń z tytułu rękojmi.
13. Wykonawca w trakcie realizacji umowy i w okresie rękojmi ma prawo do dokonania zmiany
formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 148 ust.1 ustawy – Prawo
Zamówień Publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.
§6
1. Z ramienia Zamawiającego nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi sprawować będzie
Inspektor Nadzoru - .................................... koordynujący całość.
2. Wykonawca ustanawia Kierownika robót ................................... odpowiedzialnego za należyte
wykonanie robót, właściwe ich udokumentowanie i przekazanie.
3. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1 i 2 wymaga powiadomienia pisemnego
drugiej strony przed dokonaniem zmian. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
4. Kierownik robót musi być do dyspozycji Inwestora na każde wezwanie.
5. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy.
6. Zmiana personelu w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wymaga zaakceptowania
przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji
i doświadczenia określonego w opisie warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do
kierownika robót.
7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową innych osób niż wskazane
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy
1.
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Wykonawcy.
8. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa robót
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
§7
1. Odbiory robót ulegających zakryciu będą dokonywane na podstawie m.in. oględzin, pomiarów,
badań laboratoryjnych wykonanych przez Wykonawcę w czasie umożliwiającym ewentualne
korekty. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Informację z czynności odbioru i zalecenia
wpisuje do dziennika budowy.
2. Odbiór ostateczny zostanie dokonany w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru gotowości robót do odbioru. Przez gotowość do odbioru rozumie się zakończenie
wszystkich robót, w tym robót poprawkowych zaleconych podczas kontroli budowy oraz
przedłożenie kompletnego operatu kolaudacyjnego.
3. Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedłoży :
1) dziennik budowy,
2) kosztorys powykonawczy,
3) operat kolaudacyjny zawierający wyniki badań laboratoryjnych i pomiarów kontrolnych
zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi, aprobaty techniczne / deklaracje zgodności
z normami dotyczące wbudowanych materiałów w oryginale lub kopie potwierdzone za
zgodność, sprawozdanie techniczne.
4. Odbiór po okresie rękojmi zostanie przeprowadzony przed upływem okresu tego okresu, który
wynosi ……...... miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego.
5. Z czynności odbiorów ostatecznego i pogwarancyjnego zostaną spisane protokoły zawierające
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie wad.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru ostatecznego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
1) Jeśli wady nadają się do usunięcia, to odbiór ostateczny wstrzymuje się do czasu usunięcia
wad.
2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to :
a) jeśli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający obniży wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i
technicznej.
b) Jeżeli z powodu wad nie jest możliwe użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający
zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
c) Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusunięte w umówionym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie
wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu
zastępczego usunięcia wady.
7. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.
§8
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawcę w oparciu o podpisany przez strony Umowy protokół odbioru ostatecznego,
na kwotę ustaloną w kosztorysie powykonawczym sporządzonym przez Wykonawcę.
2. W związku z postanowieniem określonym w ust. 1 zamawiający nie przewiduje udzielania
zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamówienia.
3. Niniejsza umowa przewiduje kosztorysową formę wynagrodzenia. Rozliczenie wynagrodzenia
następuje na podstawie rzeczywistych ilości wykonanych robót ustalonych obmiarem i cen
jednostkowych zaproponowanych przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym.
4. W przypadku, gdy wykonawca realizuje zamówienie z udziałem podwykonawców lub
dalszych podwykonawców, zobowiązany jest załączyć do faktury dowody zapłaty należnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
5. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty Zamawiający
wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej
sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
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6.

Przez dowód zapłaty rozumie się zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców
i dalszych podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówienia na podstawie Umowy
Podwykonawczej wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur i bankowych dowodów
zapłaty lub pisemnego oświadczenia podwykonawcy złożonego w oryginale, że otrzymał
należne mu wynagrodzenie w wysokości określonej w fakturze .
7. Termin płatności wynosi 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
8. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
§9
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony ustalają następujące kary
umowne:
1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:
1) w przypadku odstąpienia od umowy Zamawiającego z powodu okoliczności, za które
ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto
ustalonego w dniu zawarcia umowy, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy;
2) za niedotrzymanie terminu zakończenia robót określonego w §2 ust. 3 niniejszej umowy,
w wysokości 0,50 % wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy,
o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym robót w wysokości
0,10% wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o którym
mowa w §3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie
terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia ich usunięcia;
4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,05%
wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o którym mowa w §3
ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie terminu
wyznaczonego na usunięcie wad do dnia ich usunięcia;
5) za wykonywanie czynności zastrzeżonych dla Kierownika robót, przez inną osobę niż
zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto
ustalonego w dniu zawarcia umowy, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy;
6) za niestawienie się Kierownika robót na pisemne wezwanie Zamawiającego / Inwestora na
placu budowy, w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po
upływie wyznaczonego terminu;
7) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uchybień w realizacji robót zgodnie
z dokumentacją techniczną, Zamawiający/Inspektor Nadzoru wyznaczy termin ich
usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się lub nie wykona w terminie polecenia
Zamawiającego/Inspektora Nadzoru, zostaną mu naliczone kary w wysokości 500,00 zł za
każdy dzień opóźnienia / niewykonania.
8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł;
9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo, lub jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł;
10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości
1 000,00zł.
11) Zamawiający ma prawo do sumowania kar umownych i obciążenia Wykonawcy w ich
łącznym wymiarze.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia wad stwierdzonych podczas
odbioru lub w okresie rękojmi. Jeżeli, pomimo uzgodnienia terminu usunięcia stwierdzonych
wad Wykonawca nie przystąpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona je
nieprawidłowo, Zamawiający zleci te roboty innej firmie, a ich koszt w pierwszej kolejności
pokryje z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Kary umowne wymienione w ust. 1 są niezależne od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić
każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych.
4.Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia.
5. Potrącenia, o których mowa w ust. 1, mogą być dokonywane po pisemnym powiadomieniu
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Wykonawcy, z faktury lub z kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w § 5.
6. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 5 kary
umownej lub innej należności Zamawiającego wynikające z umowy Wykonawca ma obowiązek
zapłacić, w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia noty księgowej, przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego wskazany w nocie.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
8. Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które
ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia netto
ustalonego w dniu zawarcia umowy, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy;
b) za zwłokę w opłacie faktury powstałej z winy Zamawiającego w wysokości odsetek
ustawowych.
9. Kary nie będą naliczane, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa
w §10 ust 3.
§ 10
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym na podstawie
jednostronnego oświadczenia woli w następujących sytuacjach:
1) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego
postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź postępowanie naprawcze, nastąpiło zajęcie
majątku Wykonawcy lub znacznej jego części.
2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, wskazaniami Zamawiającego lub
niniejszą umową,
3) Wykonawca
skierował
do
realizacji
zamówienia
podwykonawców/dalszych
podwykonawców bez zawartej Umowy Podwykonawstwa.
2. Rozwiązanie umowy z przyczyn określonych w niniejszym paragrafie nie wyłącza
zastosowania kar umownych
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy na podstawie art.145 ustawy Prawo zamówień
publicznych:
1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa
w poprzednim zdaniu Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
2) zmiana zakresu świadczenia z tego powodu nie może być przedmiotem roszczeń
Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, ani roszczeń Podwykonawców w stosunku do
Wykonawcy
§ 11
1. W przypadku rozwiązania umowy, odstąpienia od umowy lub przerwania robót, strony umowy
obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym,
niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Koszty
zabezpieczenia robót ponosi ta strona, z której winy nastąpiło rozwiązanie umowy,
odstąpienie od umowy lub przerwanie robót.
2) Odmowa wykonania prac zabezpieczających lub zwłoka powyżej 3 dni od wezwania
Wykonawcy do ich wykonania uprawnia Zamawiającego do zastępczego zlecenia
wykonania innemu podmiotowi i obciążenia Wykonawcy kosztami do wysokości faktycznie
poniesionych przez Zamawiającego wydatków, o ile zgodnie z umową koszt zabezpieczenia
robót leży po stronie wykonawcy.
3) Nie później niż w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy,
Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół z inwentaryzacji
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robót wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia
oraz wartości robót zabezpieczających.
4) Protokół z inwentaryzacji robót podpisany przez strony umowy stanowić będzie podstawę
do wystawienia faktury przez Wykonawcę,
5) W dniu podpisania protokołu przez strony umowy Zamawiający przejmuje od Wykonawcy
teren budowy pod swój dozór.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca
nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do
wykonania przedmiotu umowy, według cen, za które zostały nabyte. Podstawę do
rozliczenia stanowi faktura zakupu.
3. Termin płatności faktur wystawionych w wyniku czynności, o których mowa w niniejszym
paragrafie wynosi 30 dni.
§ 12
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie Aneksu
podpisanego przez Strony.
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
2. Warunki wprowadzenia zmian są następujące:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy będzie możliwa w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamówienia,
b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez
inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu
przedmiotu umowy,
c) konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego korekt w dokumentacji projektowej
(usunięcie wad projektu lub wprowadzenie rozwiązań zamiennych),
d) konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych i innych niezbędnych do
zakończenia przedmiotu umowy, w tym wynikających z korekty dokumentacji projektowej,
e) zaistnienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających terminowe zakończenie
przedmiotu umowy takich jak: warunki archeologiczne, geologiczne, atmosferyczne (w
szczególności warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające
wykonanie przedmiotu zamówienia), kolizje z sieciami infrastruktury technicznej,
f) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez Zamawiającego lub dających
się przypisać zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiającego
na terenie budowy,
g) działania siły wyższej.
2) zmiana wynagrodzenia:
a) w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT w okresie realizacji umowy - dotyczy
wynagrodzenia za roboty, których nie zafakturowano na dzień wejścia w życie przepisów
o zmianie VAT.
b) w przypadku zmiany zakresu rzeczowo - finansowego wskutek zlecenia przez
Zamawiającego wykonania robót koniecznych, oraz wynikających z korekt dokumentacji
projektowej (usunięcie wad projektu),
c) konieczności wykonania robót budowlanych nie objętych zamówieniem podstawowym,
o ile stały się one niezbędne i spełnione zostały warunki określone w art. 144 ust.1 pkt 2
ustawy Pzp,
d) wystąpienia okoliczności, o których Zamawiający nie mógł przewidzieć jeżeli spełnione
zostały przesłanki określone w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
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3) inne zmiany:
a) zmiana zakresu rzeczowo – finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia
obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy
zakresu rzeczowo – finansowego robót,
b) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca,
c) zmian osób reprezentujących, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia i akceptacji
drugiej strony, w przypadku śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, lub jeżeli
zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od
Zamawiającego lub Wykonawcy ( np. rezygnacji. itp.).
3.
Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.
4.
Zmiana postanowień umowy, o których mowa w nn. § może nastąpić w okresie
obowiązywania umowy, na podstawie uzasadnionego, pisemnego wystąpienia jednej ze
Stron niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności powodujących
zmianę umowy.
5.
Projekt-wzór umowy stanowi załącznik B do SIWZ.

1.
2.
3.

4.
5.

§ 13
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności
wynikającej z Umowy na osobę trzecią.
Zamawiający ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z Umowy na osobę trzecią po
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,
w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych oraz wydanych na ich podstawie
przepisów wykonawczych.
Ewentualne Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim po 1 egz. dla
każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

…………………………….

…………………………….

Kontrasygnata Głównego Księgowego:

………………………………………..
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