Załącznik nr 4 do SIWZ
UMOWA NR………….
W dniu ........................ roku pomiędzy:
Powiatem Będzińskim – Zespołem Szkół Techniczno-Usługowych z siedzibą w 42-500 Będzin
przy ulicy ul. 11 Listopada 3 reprezentowanym przez:
1. Dyrektora - ……………
REGON:
NIP:
zwanym w treści „Zamawiającym"
a:
...........................z siedzibą w .................., ul. .................. reprezentowaną przez: ….................
REGON: …………..
NIP: ………………………
zwaną w treści umowy „Wykonawcą"
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986
z późn. zm.), Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący przedmiot
umowy: Remont pomieszczeń sanitariatów w segmencie „D” w budynku Zespołu Szkół
Techniczno-Usługowych w Będzinie przy ul. 11 Listopada 3.
2. Przedmiot umowy obejmuje m. in.:
1) roboty budowlane polegające na:
-robotach wyburzeniowych (rozbiórka istniejących ścian działowych, demontaż drzwi,
demontaż okładzin ściennych i podłogowych),
- wykonanie nowych ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych,
- montaż nowych drzwi,
- uzupełnienie tynków,
- licowanie ścian płytkami,
- malowanie ścian i sufitów,
- wykonanie nowych posadzek,
- montaż kabin sanitarnych i ich wyposażenie (np. kosze, dozowniki na mydło -szczegółowy
opis wyposażenia przedmiar poz.38 do 45),
2) roboty instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych:
- demontaż istniejących instalacji centralnego ogrzewania, wodnej i kanalizacyjnej,
- montaż instalacji cmentarnego ogrzewania,
- montaż urządzeń i armatury wentylacyjnej w tym nowych wentylatorów czasowych,
- montaż instalacji wodnej i kanalizacyjnej wraz z armaturą i „białym montażem”
- montaż pochwytów dla niepełnosprawnych,
3) roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznej:
- montaż nowych przewodów instalacyjnych .
- montaż nowych opraw oświetleniowych.
3. Przedmiot umowy zostanie wykonany według załączonej do umowy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do
niniejszej umowy. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami,
normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszą umową
warunkach.

§2
1. Za wykonanie całego zakresu przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony
ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego,
w wysokości: ...................................... zł brutto w tym podatek VAT w wysokości …….%
słownie: ...........................................................................................................
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie
ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy i nie może ulec zmianie poza
okolicznościami przedstawionymi w § 18 ust. 1.2. niniejszej umowy.
Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi koszty:
podatku VAT, wykonania wszelkich robót budowlanych wraz z wykonaniem przyłączy do sieci
poszczególnych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, wykonania wszelkich robót przygotowawczych,
demontażowych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania i zagospodarowania oraz
późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia
elektryczna), wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, wykonania dokumentacji
powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót i innych czynności niezbędnych
do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy.
§3
1. Rozliczanie przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych będzie się odbywało fakturą
końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego.
2. Do faktury końcowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako załącznik) dokument o
nazwie: "Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej
faktury, tj. faktury nr …. z dnia ….".. Wykaz ten musi zawierać: nazwę podmiotu, zakres robót,
dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych należną danemu
podmiotowi. Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom musi
być równa wartości danej faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez
Wykonawcę oraz wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (za wyjątkiem tych,
którzy już zakończyli realizację zawartych umów o podwykonawstwo i przedstawili
Zamawiającemu oświadczenie, z datą pewną, potwierdzające faktyczne otrzymanie zapłaty od
Wykonawcy lub Podwykonawców, z którymi zawarli umowy), oraz inspektora nadzoru. Brak
wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury.
Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, którzy wykonali przedmioty
swoich umów i otrzymali całość należnego ich wynagrodzenia składali oświadczenia z datą pewną
jednoznacznie potwierdzające powyższe fakty.
3. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych
konsekwencji dla Zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
4. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 14 umowy będą potrącane
z faktury Wykonawcy.
6. Faktura za prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto wskazane
przez Wykonawcę na fakturze.
7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie
do 30 dni licząc od daty ich doręczenia Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
8. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT.
9. Datą zapłaty jest dzień potwierdzenia polecenia przelewu przez Bank Zamawiającego.

§4
1. Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia umowy do
27.08.2019r.
2. Za termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu
odbioru końcowego przedmiotu umowy.
§5
1. Obowiązki Zamawiającego:
1) Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy
2) Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego.
3) Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę.
4) Regulowanie płatności wynikających z wystawianej faktury na zasadach określonych w § 3
niniejszej umowy.
5) Udzielanie Wykonawcy na jego wniosek wszelkiej niezbędnej mu pomocy w uzyskiwaniu
decyzji, uzgodnień i ustaleń z właściwymi organami administracji niezbędnymi do zrealizowania
przedmiotu umowy. Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do udostępniania Wykonawcy
wszelkich niezbędnych dokumentów znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego, udzielania
Wykonawcy pisemnych i ustnych wyjaśnień.
6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez
Wykonawcę, zgodnie z przepisami przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz ustawy z
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000) Zamawiający
przekazuje informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół TechnicznoBudowlanych w Będzinie:
a) ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – Administratorem danych osobowych
Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę jest Zespól Szkół TechnicznoUsługowych w Będzinie, 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 3.
b) INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych, z którym może się Wykonawca skontaktować w sprawach związanych z ochroną
danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej: wozniakmarek@op.pl
b) pisemnie na adres siedziby Administratora.
c) PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA – Przetwarzanie danych
osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę odbywa się w związku z
realizacją zadań własnych bądź zleconych, określonych przepisami prawa, w celu realizacji
przysługujących uprawnień, bądź spełnienia obowiązków określonych tymi przepisami prawa
albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej, określonego przepisami prawa, którego dotyczy niniejsza
umowa. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której
Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Wykonawcy, przed zawarciem
umowy. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Wykonawca lub osoba
wskazana przez Wykonawcę poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę w określonym celu i zakresie.
d) ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH – Dane nie będą przekazywane innym
podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie
przepisów prawa.
e) OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH – Dane osobowe
Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę będą przechowywane jedynie w okresie
niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym
przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane Wykonawcy lub osób wskazanych przez

Wykonawcę zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych,
przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy
szczególne stanowią inaczej.
f) PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTEPU DO DANYCH
OSOBOWYCH – Na zasadach określonych przepisami RODO, Wykonawca lub wskazana
przez Wykonawcę osoba ma prawo do żądania od administratora:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) usunięcia swoich danych osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e) przenoszenia swoich danych osobowych,
a ponadto Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba ma prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych
przez Wykonawcę.
g) PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY – Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych
konieczne jest wyrażenie zgody, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba zawsze
ma prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia
zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy lub
osób wskazanych przez Wykonawcę do momentu jej wycofania.
h) PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO – Gdy Wykonawca
lub wskazana przez Wykonawcę osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych, Wykonawcy lub wskazanej przez Wykonawcę osobie
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
i) INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ
KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH - Podanie przez
Wykonawcę swoich danych osobowych lub wskazanych osób może być wymogiem
ustawowym, wynikającym z umowy lub warunkiem zawarcia lub kontynuowania umowy, do
których podania będzie Wykonawca lub wskazana osoba obowiązana/y. W przypadku, gdy
będzie istniał obowiązek ustawowy, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych
wskazanych osób, nie będzie możliwa realizacja zadania ustawowego, co może skutkować
konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg
umowny, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych wskazanych osób nie będzie
możliwa realizacja takiej umowy. W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem
zawarcia umowy, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych wskazanych osób, nie
będzie możliwe zawarcie takiej umowy.
j) ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE Administrator informuje, iż dane osobowe Wykonawcy lub osób wskazanych przez
Wykonawcę nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
7) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z informacją dotyczącą przetwarzania danych
osobowych w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Będzinie w związku z realizacją niniejszej
umowy.
2. Obowiązki Wykonawcy:
1) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii i sprawdzeń, w tym uzgodnień
z Zamawiającym.
2) Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.
3) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: Prawa
budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, przepisami BHP, Kodeksu cywilnego.

4) Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.
5) Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.
6) Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac.
7) Zgłaszanie robót do odbioru.
8) Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu robót.
9) Wykonanie w okresie udzielonej gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych wszelkich
zamontowanych urządzeń oraz wykonanie czynności konserwujących tych urządzeń wraz z
wymianą zużytych bądź wadliwych elementów, a w sytuacji gdy nie będzie to możliwe,
dostarczenie i zamontowanie nowych urządzeń, warunkujących utrzymanie gwarancji udzielonej
przez Wykonawcę.
10) Wykonawca zobowiązuje się do wypełniania wszelkich obowiązków przewidzianych w
przepisach o ochronie danych osobowych oraz RODO i oświadcza, że:
a) znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych
osobowych mające zastosowanie oraz RODO,
b) zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z
obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i
chroniło prawa osób, których dane dotyczą,
c) w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców zapewni aby zostały
przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych
osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych
osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
§6
1. Kierownikiem budowy (robót) jest: .............................................................................,
posiadający (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej
Nr uprawnień: ............................................................................................................
Kierownikiem robót budowlanych jest: ....................................................................,
posiadający (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych
Nr uprawnień: ............................................................................................................
Kierownikiem robót budowlanych jest: ....................................................................,
posiadający (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr uprawnień: ............................................................................................................
2. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu jedynie
za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 1
niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:
1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;
2) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od
Wykonawcy;
3) utraty uprawnień lub zakazu pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
4. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji.
5. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca
obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia
wniosku Zamawiającego.

§7
Funkcję inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego pełnić będzie: ……………………………...
§8
1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia:
1) robota budowlana polegająca na
…………………………………………………………………..…………………*
2) dostawa polegająca na
………………………………….……………………………………………..….…..………….*
3) usługa polegająca na
………………………………………………………………………………….………….…..…….*
lub
1) brak części zamówienia, wskazanych do zlecenia podwykonawcom*.
* niepotrzebne skreślić
2. Zmiana, wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego Podwykonawcy oraz rezygnacja ze
wskazanego w ofercie Podwykonawcy stanowi zmianę umowy i jest wymagane zawarcie aneksu do
umowy.
3. Zmiana, rezygnacja, bądź wprowadzenie Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, która
dotyczy podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w ofercie na zasadach
określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przesłanki
zawarte w ustawie Pzp, wymaga zawarcia aneksu do umowy i Wykonawca jest zobowiązany
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagane w SIWZ w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
5. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w umowie z Podwykonawcą lub dalszym
Podwykonawcą następujących postanowień:
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
2) 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;
3) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady wykonanego
przedmiotu umowy o podwykonawstwo odnośnie podwykonawstwa na roboty budowlane nie
będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiającego;
4) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu
na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy
o podwykonawstwo.
6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez
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.
7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane może nastąpić
wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiającego, czego Wykonawca jest w pełni świadomy i wyraża na
powyższe zgodę.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen poszczególnych części
przedmiotu umowy określonych przez Wykonawcę w harmonogramie rzeczowo-terminowofinansowym, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
9. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany
za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia
mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń.
10. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 9 w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy
o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży zmieniony
projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający wszystkie zastrzeżenia Zamawiającego.
12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy.
13. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od jej przedłożenia.
14. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych od
dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.
15. 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. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie
podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 10 000
zł brutto bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług.
16. Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiającego, lub Zamawiający usunie takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na
koszt Wykonawcy.
17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy
o podwykonawstwo dokumenty, które w sposób jednoznaczny potwierdzają prawo osób
reprezentujących podmiot do zaciągania zobowiązania, tj. zawarcia umowy w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. pełnomocnictwo, upoważnienie, uchwała, itp.)
w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu właściwego
z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie wynika, iż osoby te
posiadają takie uprawnienia.
18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten,
z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga
ponownej akceptacji Zamawiającego.
19. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, stosuje się zasady określone
w niniejszym paragrafie.
20. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli 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 placu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na placu budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.
21. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aby Podwykonawcy posiadali ubezpieczenia
swoich robót, urządzeń, materiałów, obiektów i dokumentów z tytułu szkód od zdarzeń losowych,
oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.
22. 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 sporządzone przez tłumacza przysięgłego na język polski. Obowiązującym
prawem dla tej umowy jest prawo polskie, a właściwym sądem – sąd Polski.
23. W odniesieniu do Podwykonawcy który zawarł umowę z dalszym Podwykonawcą stosuje się
wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa określone w niniejszej umowie.
§9
1. Strony ustalają następujące warunki odbioru:
1) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości inspektora nadzoru.
2) Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających
i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia
gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem
do dziennika budowy.
3) Jeżeli inspektor nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny,
jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie
określonym w pkt 2 niniejszego ustępu.
4) W przypadku niezgłoszenia inspektorowi nadzoru gotowości do odbioru robót zanikających lub
ulegających zakryciu i dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny
koszt przywrócić stan poprzedni.
2. W celu dokonania odbioru końcowego robót Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru
komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczególności: dziennik budowy, protokoły odbiorów technicznych, świadectwa kontroli jakości,
certyfikaty i aprobaty techniczne. Po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru kompletu
dokumentów, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego robót. Inspektor nadzoru
przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej po zakończeniu procedury
odbiorowej.
3. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 7
dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia prawidłowości i gotowości wykonanych
robót do odbioru przez inspektora nadzoru.
4. Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel
Wykonawcy. Po dokonaniu czynności odbioru końcowego komisja podpisuje protokół odbioru
końcowego, którego data jest terminem zakończenia robót.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót budowlanych zostanie stwierdzone, że roboty
budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia,
z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu niniejszej
umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może
przerwać odbiór końcowy robót, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia

wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego
upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego robót.
6. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego
robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.
7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych
zostaną stwierdzone wady:
7.1 nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ustalonym przez
Strony umowy terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokólarnie. W przypadku, gdy
Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy
zwrotu kosztów na zasadach ogólnych;
7.2. nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
7.3 jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i
technicznej;
7.4 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 14 niniejszej umowy;
7.5 w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi – odstąpić
od umowy z winy Wykonawcy.
8. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane
niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania.
Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały
bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają
Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.
9. Odbiór końcowy przedmiotu umowy obejmować będzie wykonanie całego przedmiotu Umowy.
10. Podpisanie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego będzie
jednoznaczne z uznaniem przez Zamawiającego, iż przedmiot Umowy został wykonany należycie.
§ 10
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne
każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego całego
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca udziela ….. lat gwarancji ( zgodnie z ofertą Wykonawcy) za wady fizyczne każdego
z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.
3. Gwarancja obejmuje:
1) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie zakończenia
realizacji przedmiotu umowy jak i powstałych w okresie gwarancji;
2) konserwację zabudowanych urządzeń wraz z wymianą zużytych bądź wadliwych elementów
tych urządzeń, a w sytuacji gdy nie będzie to możliwe dostarczenie i zamontowanie nowych
urządzeń.
4. Koszty niezbędne do wykonania czynności, o których mowa w ust. 3, tj. usuwania wad i usterek,
koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
zamontowanych urządzeń (rzeczy) wraz z ewentualną ich wymianą ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca usunie zgłoszone pisemnie przez Użytkownika wady w terminie 14 dni
kalendarzowych od chwili otrzymania zgłoszenia, a wady szczególnie uciążliwe – w ciągu 48
godzin od chwili otrzymania zgłoszenia.
6. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminach,
o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca powiadomi o tym pisemnie
Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy wówczas nowy termin, z uwzględnieniem

technologicznego normatywu naprawy i zasad wiedzy technicznej. W przypadku nie uzgodnienia
nowego terminu Wykonawca usunie wady lub usterki w terminie do 21 dni.
7. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako
odmowa usunięcia wady.
8. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się
z terminów, o których mowa w ust. 5 i ust. 6 niniejszego paragrafu Zamawiającemu będzie
przysługiwało prawo usunięcia tych wad poprzez zlecenie innemu podmiotowi, obciążając
kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy
zwrotu kosztów na zasadach ogólnych, to jest w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.
9. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy
i Zamawiającego.
10. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.
11. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które
zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.
12. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu
rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości
w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub
technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
14. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie
przeprowadzony odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich
wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez
Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
15. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego.
§ 11
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:
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
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy;
2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
3) Wykonawca przerwał realizację robót z powodów zależnych do Wykonawcy i przerwa ta trwa
dłużej niż 7 dni;
4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały
niezgodne z wymaganiami oraz w przypadku określonym w §9 ust. 7 pkt 7.5.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania
w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktury, określonego w niniejszej
umowie;
2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania
protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności;
3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie od

umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej
okoliczności.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada;
5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia od umowy;
2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4.3), po cenach
uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. W przypadku nie ustalenia wysokości cen
materiałów, konstrukcji lub urządzeń Strony mogą powołać biegłego, który dokona w ich wyceny, a
kosztami wyceny Strony zostaną obciążone po połowie;
3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów
zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że
Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń;
4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający
dokona odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia oraz zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie za w/w roboty. Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z treścią ust. 7
niniejszego paragrafu, za wyjątkiem punktu 2 - pod uwagę będą brane ceny wykonanych
elementów robót określone w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym. Wartość tak
wyliczonego wynagrodzenia zostanie pomniejszona o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar
umownych, ewentualnych roszczeń wynikających z obniżenia ceny na podstawie rękojmi i
gwarancji oraz innych roszczeń odszkodowawczych. Zamawiający nie pokryje kosztów za
zakupione przez Wykonawcę materiały i urządzenia, które nie zostały zabudowane w odebrane
roboty oraz kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu
budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi
Wykonawca.
7. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy
będzie następujący:
1) protokólarnego ustalenia, przez przedstawicieli Stron umowy, procentowego stopnia
zaawansowania wykonania dokumentacji projektowej i pomnożenia tej wielkości przez wartość
dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, w przypadku odstąpienia od umowy na etapie
realizacji dokumentacji projektowej;
2) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowoterminowo-finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu
rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia;

3) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na
podstawie protokólarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę procentowego
zaawansowania wykonania danego elementu. Dopuszcza się także zastosowanie rozliczenia za
pomocą kosztorysu powykonawczego sporządzonego w oparciu o odpowiednie Katalogi Nakładów
Rzeczowych i minimalne ceny robocizny, sprzętu i materiałów itd. (dla województwa śląskiego)
publikowanych w biuletynie SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wykonanie tych robót.
8. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Prawo
zamówień publicznych;
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 2), Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, czyli wyliczonego zgodnie z ust. 6
niniejszego paragrafu. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 1), Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie zgodnie z treścią ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu.
10. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem lub rozwiązaniem umowy.
§ 12
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy za przedmiot umowy;
2) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% ( lub
zgodnie z ofertą Wykonawcy) wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1
umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu określonego w §4 ust. 1 umowy;
3) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 500 złotych za każdy nieprzedłożony
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
4) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;
5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę;
6) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w
wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia za każde dokonanie przez Zamawiającego
bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców;
7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 500 złotych;
8) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokości
20 000 złotych;
9) za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 17, niezatrudnionej na umowę o
pracę – w wysokości 500 zł za każdy taki przypadek;
10) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy
lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru
ostatecznego, czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień
opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącane z faktury Wykonawcy.
3. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
5. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte
w wyznaczonym terminie, na co Wykonawca wyraża zgodę.
6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych
terminów.
§ 13
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty
brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ........................ zł
słownie złotych: ..........................................................................................................
2. Zabezpieczenie jest wniesione w formie: ........................................................................
3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu
zamówienia w wyznaczonym terminie, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się
własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do
pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
4. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub
zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego
należyte wykonanie. Pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po
upływie rękojmi za wady rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji, na podstawie protokołu z
ostatecznego przeglądu gwarancyjnego. W przypadku wystąpienia usterek lub wad podstawą do
zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia. W przypadku wystąpienia z
jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego Podwykonawcy dalszych Podwykonawców,
Dostawców, Usługobiorców oraz innych osób trzecich związanym z realizacja przedmiotu umowy,
zwrot zabezpieczenia w wysokości równej spornej kwocie zostaje wstrzymany na czas wyjaśnienia
powyższych okoliczności lub postępowania sądowego do czasu prawomocnego zakończenia tego
postępowania. A w przypadku, jeśli zgłoszone roszczenie spowoduje zobowiązanie do zapłaty
przez Zamawiającego na rzecz w/w podmiotów spornej kwoty, Zamawiający ma prawo dokonać
potrącenia spornej kwoty z zabezpieczenia przedmiotowej należności bez konieczności uzyskania
zgody Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. W sytuacji gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do
terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym razie
Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z płatności
za wykonanie przedmiotu umowy wraz z cesją praw z polisy lub innego dokumentu na rzecz
Zamawiającego.
§ 14
1. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do posiadania ważnej
polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności z tytułu odpowiedzialności cywilnej
deliktowej i odpowiedzialności cywilnej kontraktowej. Wartość polisy nie może być niższa niż
wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody powstałe w związku z
prowadzonymi robotami, w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji i rękojmi, oraz w związku
z ruchem pojazdów mechanicznych i sprzętu na terenie budowy i w strefie jej oddziaływania, a w
szczególności:
- za śmierć lub uraz spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku do osób
upoważnionych do przebywania na terenie budowy i osób trzecich, które
nie są upoważnione do przebywania na terenie budowy,
- za uszkodzenie wszelkiego mienia Zamawiającego lub osób trzecich, a w szczególności:
uszkodzenia budynków, ich wyposażenia i urządzeń należących do użytkownika lub
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§ 15
1. Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Tak więc
wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem
robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób:
projektantów, kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów
budowlanych.
2. W związku z powyższym Wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez
te osoby przedstawić inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na
umowę o pracę, np. kopie umów o pracę lub wyciągi z tych umów zawierające co najmniej imię i
nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy lub kopie zgłoszenia tych osób do
ZUS. Pracodawcą tych osób musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum,
zgłoszonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca. Bez przedstawienia powyższego dokumentu osoby, które muszą być zatrudnione
na umowę o pracę nie będą wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy
z winy Wykonawcy.
3. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę co zostanie
ustalone przez inspektora nadzoru, Zamawiającego lub jego przedstawicieli (personel) osoba taka
będzie musiała opuścić plac budowy a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej
500 zł za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać
potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli (personel) Zamawiającego.
Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.
§ 16
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
1.1. Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy może nastąpić
w przypadku:
a) działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego,
niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu
najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości
lub części.
b) następstwa wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na
realizację przedmiotu umowy,
c) pomimo dołożenia należytej staranności i wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem,
Wykonawca nie uzyska uzgodnień, opinii lub decyzji pozwalających wykonać w terminie
przedmiot umowy,
d) konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, o których mowa
w art. 144 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 ustawy,
1.1.1. W przedstawionych przypadkach termin zakończenia przedmiotu umowy może zostać
przesunięty o czas przerwy co zostanie odnotowane wpisem w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora
nadzoru
1.2. Zmiana wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy może nastąpić w przypadku:
a) zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej
stawki podatku VAT. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie
wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana
wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia
w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT

oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od
towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej
sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwróci się do
Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę,
o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem całkowitej kwoty oraz
wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy.
b) ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego – roboty zaniechane. Rozliczenie wartości
robót zaniechanych, których wykonanie stało się zbędne, nastąpi na podstawie kosztorysu robót
zaniechanych.
1.3. Zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielili zamówienia, nowym wykonawcą
w wyniku połączenia, podziału, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art.24 ust.1.
ustawy Pzp art. 24 ust 5 ustawy Pzp wskazane w SIWZ lub nie pociąga to za sobą innych istotnych
zmian umowy, lub przekształcenie Wykonawcy będącego następstwem sukcesji uniwersalnej, w
związku z sukcesją generalną, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją
z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. Zmiany umowy muszą być zgodne z treścią
art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
§ 17
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności oraz
podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało prawo
do dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Zamawiającego.
§ 18
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu
cywilnego.
§ 19
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu
sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
§ 20
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz.
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

