Załącznik Nr 8
Umowa Nr ……………….
zawarta dnia …………….. 2020 r. pomiędzy:
Gminą Siemiatycze, 17-300 Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35
NIP 544-14-37-088
reprezentowaną przez:
1. …………………………….
przy kontrasygnacie:……………………………………………
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
firmą..................................................................................................., NIP..............................,
REGON …………… zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą reprezentowaną przez:
1.....................................................................................................................................................
2....................................................................................................................................................
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej PZP, w wyniku dokonania przez Zamawiającego
wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zawarta zostaje niniejsza umowa, zwana
dalej Umową, o następującej treści:
§ 1.
Przedmiot Umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty pn.: ''Przebudowa
budynku świetlicy wiejskiej z dostosowaniem do potrzeb KLUBU SENIOR+ w
Ogrodnikach"
1. na potrzeby utworzenia Klubu „Senior+” zwane dalej robotami, inwestycją, zadaniem,
zamówieniem
2. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszej Umowy (zamówienia) projekt budowlany,
przedmiary robót stanowiące załącznik do SIWZ oraz SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
z niniejszą Umową, projektem budowlanym, przedmiarem robót stanowiącymi
załącznik do SIWZ oraz SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 266 z późn. zm.), z polskimi normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz standardami budowlanymi, a także Wykonawca
zobowiązuje się do oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiającemu w
terminie wskazanym w niniejszej Umowie.
4. Wykonawca zobowiązuje się posiadać na montowane wyposażenie, urządzenia,
materiały, wyroby wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty, które przekazuje
Zamawiającemu.
5. Powstałe podczas prowadzenia robót odpady Wykonawca zagospodarowuje na własny
koszt i ryzyko. Utylizację odpadów Wykonawca na własny koszt przeprowadzi
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r.

poz. 992 z późn. zm.). Koszt zagospodarowania i utylizacji odpadów został
uwzględniony w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 6 Umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i
przepisach regulujących gospodarkę odpadami. Wykonawca zobowiązuje się do
podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia odpowiedzialności z tytułu
zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone
od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu
ochrony środowiska lub przyrody.
6. Przedmiot Umowy (zamówienia) obejmuje również poniższe obowiązki Wykonawcy:
1) organizację i zagospodarowanie terenu robót oraz zaplecza robót, ustanowienie
kierownika budowy oraz wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126);
2) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i
odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej;
3) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót oraz ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej;
4) bieżące utrzymanie porządku na terenie prowadzonych robót;
5) informowanie Zamawiającego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie
później niż 14 dni przed zmianą. Zamawiający zastrzega, że jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownika budowy
traktowana będzie jako przyczyna zależna od Wykonawcy i nie będzie stanowiła
podstawy zmiany terminu zakończenia robót;
6) używania w trakcie prac wyłącznie materiałów spełniających wymagania
techniczne, po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji inspektora nadzoru dla
zaproponowanych materiałów;
7) niezwłocznego informowania Zamawiającego wpisem do dziennika budowy o
problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie
terminu wykonania Umowy;
8) pokrycia szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji z winy Wykonawcy;
9) pokrycie kosztów związanych z odbiorami robót;
10) wykonanie na własny koszt innych robót oraz pokrycie ich kosztów, które zdaniem
Wykonawcy trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia;
11) po zakończeniu robót, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie
terenu.
7. Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z
późn. zm.), zwaną także PZP.
8. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Zamawiający przygotuje i przedłoży
Wykonawcy dziennik budowy oraz przekaże Wykonawcy plac budowy. Przekazanie
placu budowy nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia podpisania
Umowy.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wynikłe w czasie prowadzenia robót jak
również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny.
10. W przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania robót związanych z
realizacją Umowy, Wykonawca samodzielnie bez wezwania dokona likwidacji szkody
(naprawi szkodę) i pokryje ewentualne koszty z nią związane. Wykonawca w tym
zakresie odpowiada również za działania Podwykonawcy.

11. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń
losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowym robót Wykonawca naprawi
na własny koszt.
12. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy wadliwie albo sprzecznie z
umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania Umowy i
wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie
wyznaczonego terminu Zamawiający może od Umowy odstąpić, powierzyć
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
13. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są znane, poda
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach ww.
danych w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat
nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć
realizację robót.
§ 2.
Termin wykonania Umowy (zamówienia)
1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu Umowy rozpoczyna się z dniem podpisania
Umowy.
2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem Umowy nastąpi nie później niż
30.11.2020 r.
3. Przekazanie terenu robót nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od dnia podpisania
Umowy.
§ 3.
Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, w terminie do 14
dni licząc od dnia podpisania Umowy;
2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru robót;
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
4) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

1.

2.

3.
4.

§ 4.
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca ma obowiązek terminowego wykonania przedmiotu Umowy z należytą
starannością zgodnie z niniejszą Umową, projektem budowlanym, przedmiarami robót
stanowiącymi załącznik do SIWZ oraz SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa, z polskimi normami, zasadami sztuki
budowlanej oraz standardami budowlanymi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z
realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub
śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo
na terenie budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i
inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót będących przedmiotem
Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz za jakość
zastosowanych do robót materiałów, wyposażenie, urządzeń, wyrobów.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi
Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

5. Zmiana kierownika budowy, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy wymaga
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana
kierownika budowy winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej
Umowy.
6. Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.
7. Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego
w ustawie Prawo budowlane.
8. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;
2) Zabezpieczenie terenu robót;
3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;
4) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów BHP, ochronę p.poż
i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót
na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;
5) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu Umowy oraz
oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z Umową
i odpowiadają potrzebom, przewidzianym w Umowie;
6) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy;
7) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,
w tym także ruchem pojazdów;
8) Dostarczanie w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego niezbędnych
dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych
materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób
dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;
9) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
10) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym
stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
11) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na
własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
12) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu
protokołów niezbędnych przy odbiorze;
13) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie
trwania robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż termin
technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;
14) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, które to szkody
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
15) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub
termin zakończenia robót.
9. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć i posiadać przez cały okres obowiązywania
niniejszej Umowy (od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego) polisę OC z
tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
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§ 5.
Podwykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub
zaniechania.
Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec
Podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją przedmiotu Umowy.
Nieterminowe regulowanie przez Wykonawcę zobowiązań wobec Podwykonawców
stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego w szczególności
do dokonania wypłaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania lub z wszelkich wierzytelności
Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz
Podwykonawców.
Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców
oraz dalszych Podwykonawców.
Wykonawca może powierzyć wykonywanie części robót budowlanych Podwykonawcom
z uwzględnieniem następujących postanowień:
1) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio:
robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia
określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć Umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do
przedłożenia Zamawiającemu, w trakcie realizacji zamówienia publicznego w formie
pisemnej projektu Umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć do wyżej
wymienionych dokumentów zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy, a także projektu
jej zmiany. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia
zobowiązany jest także przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny
dokument właściwy dla danej formy organizacyjnej, wskazujący na uprawnienia osób
wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.
2) Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub zgłaszając zastrzeżenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, w formie pisemnej
w terminie 14 kalendarzowych licząc od dnia doręczenia mu projektu Umowy o
podwykonawstwo. Jeżeli Zamawiający w powyższym terminie nie zgłosi na piśmie
zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził on zgodę na projekt Umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej
zmiany.
3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy
o podwykonawstwo, i jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, o treści
zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od
doręczenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii
zawartej Umowy o podwykonawstwo, i jej zmian, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu do
ww. umowy, uważać się będzie, że Zamawiający wyraził zgodę na Umowę o
podwykonawstwo, i jej zmiany.
4) Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie, o którym mowa w pkt 2 lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo w

terminie określonym w pkt 3, będzie równoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio
Umowy o podwykonawstwo lub jej projektu przez Zamawiającego.
5) Zamawiający będzie uprawniony do zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń do
projektu Umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, lub sprzeciwu do
Umowy o podwykonawstwo, i jej zmiany, w szczególności gdy:
a) nie będzie spełniała wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni,
c) gdy nie podano w niej dokładnego zakresu robót zgodnego z zakresem umowy z
Wykonawcą,
d) gdy kwota wynagrodzenia za roboty Podwykonawcy jest wyższa od wartości tego
zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy.
6) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy
o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, lub sprzeciwu do Umowy o
podwykonawstwo, i jej zmiany, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zobowiązany jest do ponownego przedstawienia projektu Umowy o
podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, lub Umowę o podwykonawstwo, i jej
zmiany, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.
Postanowienia pkt 1-5 stosuje się odpowiednio.
7) Wszystkie Umowy o podwykonawstwo, i jej zmiany, dla swojej ważności wymagają
formy pisemnej.
8) Każdy projekt Umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, oraz Umowa
o podwykonawstwo, i jej zmiany, musi zawierać w szczególności postanowienia
dotyczące:
a) Zakresu Robót przewidzianych do wykonania;
b) Terminu realizacji Robót;
c) Wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie Robót;
d) Terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z tym zastrzeżeniem, że termin ten powinien być ustalony w taki sposób, aby
przypadał 7 dni wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego
Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres zlecony Podwykonawcy), w
żadnym wypadku nie może być jednak dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej;
e) Rozwiązanie umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą w
przypadku rozwiązania niniejszej Umowy;
f) Klauzulę wskazującą, że w przypadku kierowania przez Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę roszczeń wobec Zamawiającego z niniejszej Umowy na
podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego, ich wysokość nie może przekraczać
kwoty wynikającej z obmiaru wykonanych prac oraz cen jednostkowych
wynikających z oferty Wykonawcy;
g) Obowiązku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do dokonania przelewu
uprawnień i wierzytelności z tytułu rękojmi i gwarancji na Zamawiającego i
Wykonawcę (na zasadzie solidarności wierzycieli);
h) Zakazu potrącania z wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy jakichkolwiek należności związanych z ustanowieniem
zabezpieczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy;
i) Terminu wystawiania faktur przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę
– Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiązek wystawić i doręczyć

fakturę za wykonany przez siebie zakres prac przed wystawieniem faktury
obejmującej ten zakres prac przez podmiot na rzecz którego prace zostały
wykonane.
9) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami nie
może zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przed Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę
zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia
Podwykonawcy;
b) uzależniających zwrot kwoty zabezpieczenia przez Wykonawcę
Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiającego;
c) opuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę oraz roszczeń z rękojmi i gwarancji w formie zatrzymania lub
potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.
5. Powyższe postanowienia, w tym procedurę określoną w punktach od 1) - 8) stosuje się
odpowiednio również do wszelkich zmian Umów o podwykonawstwo.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę Umowy
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego, skutki z tego wynikające
będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.
7. Każdorazowo Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię
zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyższą
procedurę stosuje się odpowiednio do wszystkich zmian Umów o podwykonawstwo.
8. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości
mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6
ust. 1.
9. Jeżeli w umowie, o której mowa w ust. 8, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej usługi lub dostawy,
Zamawiający jest uprawniony do wniesienia sprzeciwu wzywając Wykonawcę do
wprowadzenia w wyznaczonym terminie stosownej zmiany tej umowy pod rygorem
zapłaty kary umownej.
10. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do
dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy, Usługodawcy i Dostawcy z zachowaniem terminów płatności
określonych w Umowie o podwykonawstwo.
11. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, które zostały odebrane,
Zamawiający
dokona
bezpośredniej
zapłaty
wymagalnego
wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo.
12. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wynagrodzenia za dostawy, które zostały rozmieszczone

i zainstalowane, a ich wykonanie zostało potwierdzone i odebrane przez Zamawiającego
oraz za usługi, które zostały wykonane i odebrane przez Zamawiającego, Zamawiający
dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu
Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
13. Zapłata, o której mowa w pkt. 11-12, obejmuje wyłącznie należne Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie bez odsetek i innych należności ubocznych,
powstałe po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi.
14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy/
dalszego Podwykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w formie
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 3 dni od dnia doręczenia
wezwania. Brak odpowiedzi będzie równoznaczny z wyrażeniem zgody na dokonanie
zapłaty.
15. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy, 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, dalszemu
Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy, jeżeli podmiot ten wykaże zasadność
takiej zapłaty.
16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy, Zamawiający dokona potrącenia kwoty
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
17. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy lub
ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej
płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej
Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty
odpowiadającej dokonanej płatności.
18. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za
uzasadnioną.
19. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność
należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym
zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.
20. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona
wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych,
wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty

pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi określonymi Umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub
rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych Umową.
21. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur
VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku
lub faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców
potwierdzające tę okoliczność oraz potwierdzające, że wszelkie dotychczas wykonane
prace zostały objęte dotychczas wystawionymi fakturami, cała kwota wynikająca z
faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.
22. Do rachunku lub faktury VAT za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy
oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu
przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do
wysokości objętej płatnością.
23. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź
skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
24. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są
w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski,
a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na
język polski.
25. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą Umową
do przelania na Zamawiającego uprawnień i wierzytelności wynikających z rękojmi i
gwarancji przedmiotu Umowy wobec Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,
pozostając jednak współuprawnionym z w/w tytułu (solidarność wierzycieli). Wraz z
dostarczoną poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej Umowy o
podwykonawstwo Wykonawca przedstawi Zamawiającemu własne pisemne oświadczenie
o przelewie na Zamawiającego (na zasadzie solidarności wierzycieli) wynikających z
Umów o podwykonawstwo uprawnień i wierzytelności z rękojmi i gwarancji wobec
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.
26. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jeżeli urządzenia, materiały, wyroby, sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje,
którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków
lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi
należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót
budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie
Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli
działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają
postanowienia niniejszej Umowy.
§ 6.
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

Za wykonanie określonego w § 1 przedmiotu Umowy strony ustalają wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości:
………………………………………………………………..
złotych
netto
(słownie:
…………….…………………………………………………), w tym podatek VAT w
wysokości …..% ………………………….Razem ……………………………….złotych
brutto (słownie…………………………………….)
1. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy będzie dokonywane zgodnie z
harmonogramem rzeczowo – finansowym na podstawie dwóch faktur częściowych i faktury
końcowej potwierdzonych protokołami odbioru.
2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności lub praw służących mu na podstawie
niniejszej Umowy na osoby trzecie, bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem
nieważności.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją robót objętych niniejszą Umową, projektem budowlanym, przedmiarem robót,
SIWZ, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z
realizacją przedmiotu Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub
mogących mieć wpływ na koszty.
4. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1) koszty robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia, roboty
rozbiórkowe i porządkowe;
2) koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy
(naprawy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, telefon, dozorowanie, zużycie i
przesył energii elektrycznej i wody), wszelkie prace porządkowe związane z
zakończeniem przedmiotu Umowy;
3) koszty związane z usunięciem gruzu i odpadów z terenu budowy i ich
zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja
itp.);
4) koszty rusztowań i wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do
użycia w celu wykonania przedmiotu Umowy;
5) koszty związane z zajęciem pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza, itd.),
sporządzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i organizacją tego ruchu, jeżeli
zajdzie taka konieczność dla zrealizowania przedmiotu Umowy;
6) koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
7) koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń i pomiarów
oraz sporządzenia wymaganych przepisami protokołów, inwentaryzacji;
8) koszty sporządzenia i przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej;
9) podatek VAT naliczony według obowiązujących przepisów prawa.
5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.
6. Ostateczne rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty dokonywane będzie na
podstawie końcowego odbioru robót. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1,
nastąpi po dokonanym odbiorze końcowym, bez uwag Zamawiającego.
7. Płatności za należycie wykonany przedmiot Umowy dokonywane będą przelewem na
wskazany przez Wykonawcę rachunek/ rachunki bankowe……………………………….,
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz
z zatwierdzonym protokołem końcowym odbioru robót, bez uwag Zamawiającego.
8. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

9. Warunkiem zapłaty każdej faktury Wykonawcy jest przedłożenie przez Wykonawcę, w
terminie co najmniej 3 dni roboczych przed terminem płatności faktury:
1) oświadczenia, które stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej Umowy;
2) oświadczenia, które stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej Umowy w przypadku
powierzenia części zamówienia podwykonawcy, jeżeli dotyczy.
10. Faktura powinna być wystawiona przez Wykonawcę w następujący sposób.
Nabywca: Gmina Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze,
NIP: 544 14 37 088,
Odbiorca: Urząd Gminy Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze.
11. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
12. Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy,
choćby jedna z nich lub więcej nie były wymagalne i zaskarżalne.
§ 7.
Odbiór przedmiotu Umowy (zamówienia)
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu;
2) Odbiór końcowy.
2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których
mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym powiadomienie Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Odbiór robót zanikających będzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. W razie zaniechania
powyższego obowiązku Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej rozbiórki
wykonanych elementów i ich ponownego wykonania.
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie
bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.
3.
Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie bez
wadliwe i bez usterkowe faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy
wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu
następujące dokumenty:
1) Dziennik budowy;
2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach;
3) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób
i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami (2 egzemplarze);
4) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót
z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami;
5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robót) – 2 egzemplarze;
5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.
6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
końcowego, w terminie 10 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
7. Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, uznaje się datę:

8.

1) zgłoszenia Zamawiającemu osiągnięcia gotowości do odbioru, w przypadku
określonym w ust. 2, jeżeli Zamawiający dokona bez wadliwego i bez usterkowego
odbioru przedmiotu Umowy;
2)
datę stwierdzoną w protokole odbioru końcowego w przypadku określonym w
ust. 3, jeżeli Zamawiający odmówił wcześniej odbioru końcowego przedmiotu
Umowy.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może
odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W razie nie usunięcia w ustalonym
terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy protokole końcowym, w
okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony
do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§ 8.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania
Umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy PZP w wysokości 5 % wartości
ofertowej brutto, co stanowi kwotę: ........................................... zł, (słownie:
………………………….............................) w formie ……………………………………:
1) pieniądzu;
2)
poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem
pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
2. Przez zabezpieczenie należytego wykonania Umowy rozumie się zabezpieczenie w
rozumieniu przepisów PZP, wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy w
celu pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu braku zapłaty lub
nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcę spośród form wskazanych w
SIWZ.
3. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie będzie przekraczać 5 lat,
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem Wykonawcy do
przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
4. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia przez
Wykonawcę 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.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w
następujących terminach:
1) Zwrot kwoty 70% zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy bez uwag Zamawiającego;
2) Zwrot kwoty 30% zabezpieczenia nastąpi w terminie 15 dni po upływie okresu
gwarancji lub rękojmi za wady wykonanego przedmiotu Umowy;

3) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ważności zabezpieczenia na cały okres
jego obowiązywania, także w przypadku dokonywania zmian warunków przedmiotowej
Umowy, których skutkiem miałoby być wygaśnięcie owego zabezpieczenia.
4) Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek, które czynią przedmiot Umowy
niezdatnym do użytku lub jest w trakcie ich usuwania.
6. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych wad i usterek w okresie objętym
rękojmią i gwarancją, Zamawiający zleci ich wykonanie innemu podmiotowi, a ich koszt
pokryje z pozostałej części zabezpieczenia lub Wykonawca dokona zapłaty we własnym
zakresie lub Zamawiający kosztami związanymi z zastępczym wykonaniem obciąży
Wykonawcę.
7. Zamawiający może wykorzystać zabezpieczenie na pokrycie zobowiązań Wykonawcy z
tytułu kar umownych.
§ 9.
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;
2) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i
rękojmi, w tym za niedotrzymanie czasu reakcji serwisu gwarancyjnego przez
Wykonawcę na przystąpienie do usuwania stwierdzonych wad i usterek oraz ich
nieusunięcia w terminach dla trybu zwykłego lub trybu awaryjnego - w wysokości
0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień
opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na ich usunięcie;
3) za niewykonanie przeglądów gwarancyjnych okresowych - w wysokości 0,5 %
wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia wykonania przeglądów
gwarancyjnych;
4) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10
% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1;
5) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Usługodawcy lub
Dostawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa
w § 6 ust. 1;
6) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
zawartej Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień
opóźnienia,
7) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy
w wysokości 5.000 zł za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu zapłaty do
dnia zapłaty, za każdy taki przypadek;
8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 2.000 zł za
każdy taki przypadek;
9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2.000 zł za każdą nieprzedłożoną
kopię Umowy lub jej zmiany;
10) za wykonywanie za pomocą Podwykonawców innych robót niż wskazane w ofercie
bez zgody Zamawiającego lub za wykonywanie robót przez innych
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Podwykonawców niż wskazani w ofercie na zasoby których Wykonawca powołał
się w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu bez zgody
Zamawiającego, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym
mowa w § 6 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek;
11) za przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 7 dni w
wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy
rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót;
12) w przypadku braku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców, przy
realizacji przedmiotu Umowy, osób na umowę o pracę, jeżeli wykonywane przez te
osoby czynności podczas realizacji zamówienia, będą polegały na wykonywaniu
pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), w wysokości 500 zł za każdą niezatrudnioną
osobę; kara jest naliczana za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy, w którym
ujawniono brak zatrudnienia;
13) w przypadku niedotrzymania terminu przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów
wymaganych na podstawie § 13 ust. 4 Umowy, w wysokości 100 zł za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 6 ust. 1.
Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich naliczenie,
a w przypadku kar za opóźnienie z każdym dniem.
Naliczoną karę umowną Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia umownego brutto,
określonego w § 6 ust. 1, bez konieczności wcześniejszego wzywania Wykonawcy do
zapłaty.
Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie
wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z
płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót
lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.
Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
§ 10.
Gwarancja i rękojmia
Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości wykonania przedmiotu
Umowy na okres …… lat od dnia odbioru końcowego bez uwag Zamawiającego i
przekazania do eksploatacji.
Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.
Strony Umowy rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi na okres
równy okresowi udzielonej gwarancji.
W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki
wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i
wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad i usterek lub usunie
wady i usterki w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi
mu na podstawie Kodeksie cywilnym, może powierzyć usunięcie wad i usterek
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podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż
2 dni roboczych.
Usunięcie wad i usterek następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia
roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie
cywilnym.
§ 11.
Zmiana Umowy
Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający
przewidział katalog zmian Umowy, na które mogą powoływać się strony niniejszej
Umowy.
Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 PZP, na podstawie art. 144
ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian Umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania
Umowy lub w przypadku wystąpienia którychkolwiek z następujących okoliczności:
1) zmiana zakresu przedmiotu Umowy (zamówienia) spowodowana zmianą
dokumentacji technicznej, skorygowanej przez projektanta i zaakceptowanej przez
Zamawiającego;
2) zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy (zamówienia), materiałów
(wyrobów) budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiału (wyrobu)
budowlanego, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji stanowiącej załącznik
do SIWZ stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnienie procesu
budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie;
3) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy (zamówienia) w przypadku:
a) gdy wykonanie przedmiotu Umowy (zamówienia) w określonym pierwotnie
terminie nie leży w interesie Zamawiającego;
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy w
określonym pierwotnie terminie lub powoduje zmianę zakresu robót – zmiana
zakresu świadczenia i terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi
przeszkodami;
c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych (powyżej 5 dni),
uniemożliwiających wykonanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów
technologicznych, fakt ten musi być potwierdzony pisemnie przez
Zamawiającego – zmiana terminu w zakresie ściśle związanymi z występującymi
przeszkodami (w pierwszej kolejności Wykonawca powinien zmienić
harmonogram prac i przesunąć prace na inny okres umożliwiający ich
wykonanie);
d) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej
Umowy, wymuszającej konieczność skorygowania prac i uwzględnienia
wzajemnych powiązań – zmiana terminu w zakresie koniecznym do wykonania
dodatkowych świadczeń;
e) błędów w dokumentacji, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w
dokumentacji;
f) konieczność uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować
wstrzymanie robót;
g) konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz;

h) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu Umowy (zamówienia) – zmiana zakresu
świadczenia i terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi
przeszkodami;
- przesunięcie terminu realizacji przedmiotu Umowy będzie musiało być szczegółowo
uzasadnione przez Wykonawcę i może zostać zaakceptowane przez Zamawiającego,
przy czym wystąpienie przypadków określonych w niniejszym pkt 3) nie obliguje do
zmian Umowy i nie powoduje roszczenia po którejkolwiek ze Stron do zmian Umowy;
4) Strony Umowy dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy, a także zmian
korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności
przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego
na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających
użyteczność przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do Umowy
stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie Umowy albo
też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz
ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania
przedmiotu Umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji
przedmiotu Umowy;
5) formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy – zgodnie z art. 149 ust. 1 PZP;
6) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy;
7) rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady i usterki oraz
przedłużenie terminu udzielonej gwarancji jakości w przypadku zaproponowania
takiego rozwiązania przez Wykonawcę;
8) Strony dopuszczają możliwość zmiany:
a) zakresu części przedmiotu Umowy (zamówienia) powierzonej Podwykonawcom;
b) podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy; w przypadku, gdy Wykonawca w
ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje się możliwą
zmianę Umowy dotyczącą powierzenia przez Wykonawcę wykonania części
przedmiotu Umowy (zamówienia) podwykonawcom, jeżeli Wykonawca uzna to
za konieczne i złoży do Zamawiającego do zaakceptowania odpowiedni wniosek
w formie pisemnej;
c) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z
podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę Umowy dotyczącą
samodzielnego wykonania przedmiotu Umowy (zamówienia) lub zwiększenia
bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli uzna to za konieczne i złoży
Zamawiającego do zaakceptowania odpowiedni wniosek w formie pisemnej;
d) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.22a ust.1 PZP
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,
na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia;
- zaakceptowane przez Zamawiającego zmiany Umowy określone w niniejszym pkt 8)
winny być potwierdzone pisemnie i nie wymagają aneksu do niniejszej Umowy;
9) zmiany kierownika/kierowników prac, zmiany winny być potwierdzone pisemnie i
nie wymagają aneksu do niniejszej Umowy;
10) zmiany zasad płatności:
a) Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca wskaże, że Zamawiający nie jest
objęty procedurą odwrotnego obciążenia VAT i zastosuje stawkę podatku VAT w
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ofercie i Strony przyjmą w Umowie zasadę klasycznego rozliczenia podatku VAT
– a wiążące stanowiska organów skarbowych lub obowiązujące przepisy prawa
wskażą na występowanie procedury odwrotnego obciążenia VAT w stosunkach
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – Strony dokonają zmiany Umowy w
ramach której Wykonawca zobowiąże się do wystawienia faktur zgodnie z
regułami dotyczącymi procedury odwrotnego obciążenia VAT;
b) jeżeli przed zakończeniem realizacji przedmiotu Umowy (zamówienia)
Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację podatkową dotyczącą podatku
od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która wskaże na
konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikająca z oferty i
Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy z Wykonawcą
polegającą na zmianie stawki podatku VAT – do tych części zamówienia, do
których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji indywidualnej
(stała zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem
VAT);
c) zmiana konta bankowego Wykonawcy;
d) wynagrodzenia ( zastosowania mechanizmu podzielnej płatności/nie
zastosowanie mechanizmu podzielnej płatności).
11) wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający
może wyrazić zgodę, i które nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia
takiej zgody. Strona, która występuje z propozycją zmiany Umowy, w oparciu o
przedstawiony powyżej katalog zmian Umowy zobowiązana jest do sporządzenia i
uzasadnienia wniosku o taką zmianę;
W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące
zmiany:
1)
danych teleadresowych;
2)
danych rejestrowych;
3)
będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy;
4)
danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy.

§ 12.
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację
przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni;
2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy
– odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy;
3) Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposób niezgodny z niniejszą Umową, z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami
Zamawiającego; warunkiem odstąpienia od Umowy jest wezwanie Wykonawcy do
zaprzestania naruszeń w wyznaczonym odpowiednim terminie, nie dłuższym niż 7 dni
i bezskutecznym upływie powyższego terminu.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy, o jakim mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać
wynagrodzenia jedynie za część Umowy wykonaną do daty odstąpienia, bez prawa
dochodzenia odszkodowania z tego tytułu.
3. Umowne prawo odstąpienia w przypadku zaistnienia podstaw opisanych w ust. 1 może
zostać zrealizowane w terminie do dnia zakończenia robót określonym w § 2 ust. 3.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca
ma obowiązek:
1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia
i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez
Zamawiającego;
2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do
Zamawiającego, urządzenia, wyroby, materiały i inne prace, za które Wykonawca
otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz,
Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu
gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku
niezgłoszenia przez Wykonawcę w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma
prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.
5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia
o odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu
budowy urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały,
wyroby i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady
przekazania tego majątku Zamawiającemu.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający
zobowiązany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robót przerwanych i
zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany
niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i
ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku,
Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
8. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu
o odstąpieniu od Umowy poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub
bezpieczeństwa robót.
9. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć w terminie 14
dni od dnia uzyskania wiedzy o zaistnieniu przesłanki warunkującej uprawnienie do
odstąpienia od Umowy.

§ 13.
Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sankcje
z tytułu niespełnienia tych wymagań
1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP, Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub
Podwykonawca(y) (dalsi Podwykonawcy) zatrudniali na podstawie umowy o pracę
wszystkie osoby, które podczas realizacji przedmiotu Umowy (zamówienia) będą
wykonywać czynności w zakresie budownictwa tj. prace fizyczne pod kierownictwem
innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub Podwykonawcę –
polegające na wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie m.in.
przenoszenie materiałów budowlanych, sprzątanie terenu budowy, roboty rozbiórkowe,
malarskie, stolarki drzwiowej, roboty instalacji wodno-sanitarnych, roboty instalacji

elektrycznych.
2. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 powinno trwać przez cały okres realizacji
przedmiotu Umowy (zamówienia), a w/w wymóg dotyczy wyłącznie osób wykonujących
bezpośrednio prace określone w ust. 1, a nie dotyczy osób, które kierują wykonywaniem
powyższych prac przez inne osoby.
3. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić dokumenty
potwierdzające zatrudnienie osób o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę
(np. zanonimizowane kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub
Podwykonawców wraz z oświadczeniem Wykonawcy lub Podwykonawcy, że kopie tych
umów dotyczą osób wykonujących czynności podczas realizacji przedmiotu Umowy
(zamówienia).
4. Dokumenty o których mowa w ust. 3, Wykonawca składa każdorazowo na żądanie
Zamawiającego, we wskazanym przez Zamawiającego terminie – nie krótszym jednak niż
5 dni roboczych.
5. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę
zobowiązania określonego w ust. 1, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie
Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania
wyjaśniającego w tej sprawie. Obowiązek powyższy znajduje zastosowanie również
w przypadku, gdy personel Wykonawcy będzie świadczył usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, a nie na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności
będzie polegało na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).
§ 14.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się obowiązujące przepisy prawa,
w tym: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1986 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.
poz.1202 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1025 z późn. zm.), o ile przepisy PZP nie stanowią inaczej.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze dla
Zmawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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