Rewizja II
UMOWA nr ZP/.........../2019
Zawarta w dniu ……………2019 r. w Siechnicach pomiędzy:
Gminą Siechnice z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 12 w Siechnicach, NIP 912-100-56-91, REGON
931935129, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Milana Ušáka - Burmistrza Siechnic, zwanym dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
……………………………………………………………
Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest wybór oferty najkorzystniejszej w przeprowadzonym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych nr ………………………………..

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót w ramach zadania:
„Wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem pokrycia dachowego na
budynku szkoły podstawowej przy ul. Osiedlowej w Siechnicach, Gmina Siechnice
2. Pr z ed m i ot um o wy zos t a n ie wyko n a ny z g od n i e z „ O p is e m prz e dm iot u za m ów i e ni a” –
za łącz n ik nr 1 A d o u m owy .
§2
TERMIN REALIZACJI
Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie realizowany w terminie do: 30 dni od daty podpisania
umowy.

1.
2.
3.
4.

5.

§3
WYNAGRODZENIE
Szacunkowa wartość wynagrodzenia wynosi: …………… zł brutto (słownie: ……………………….. .
złotych).
Należne wynagrodzenie ustalone zostanie kosztorysem powykonawczym w oparciu o rzeczywisty
obmiar robót i ryczałtowe ceny jednostkowe wg załącznika do umowy, tj. formularza cenowego.
Wynagrodzenie będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót i Wykonawca nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia.
W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu Umowy jakichkolwiek robót lub
kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia w
wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia
z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia konieczności realizacji zamówień nieobjętych Umową,
niezbędnych do jej prawidłowego wykonania (dalej zwane także „zamówieniami dodatkowymi”), a
których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz
zostały one zaakceptowane przez Zamawiającego w protokole konieczności będą zaakceptowane
przez Zamawiającego, wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania tych prac będzie ustalone
kosztorysem powykonawczym opracowanym na podstawie prowadzonej na bieżąco książki obmiarów
sprawdzanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego, w oparciu o stawki i narzuty określone na
podstawie cen analogicznych do przyjętych w ofercie Wykonawcy lub w przypadku gdy nie ma
możliwości zastosowania analogii na podstawie:
1) stawki roboczogodziny (R) - średnia z notowanych w wydawnictwach „Sekocenbud” albo
„ORGBUD” dla okresu z dnia zawarcia Umowy,
2) wskaźnik narzutów kosztów pośrednich (Kp), liczony od R i S - średnia z notowanych w
wydawnictwach „Sekocenbud” albo „ORGBUD dla okresu z dnia zawarcia Umowy,
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3) wskaźnik zysku (Z) liczony od R, S, i Kp - średnia z notowanych w wydawnictwach „Sekocenbud”
albo „ORGBUD dla okresu z dnia zawarcia Umowy,
4) ceny materiałów na podstawie dowodów księgowych zakupu, z zastrzeżeniem, że cena nie może
być wyższa od średnich cen notowanych w wydawnictwach „Sekocenbud” albo „ORGBUD dla
okresu z dnia wykonywania robót.
5) Koszty zakupu materiałów liczone wskaźnikowo w wysokości średniej publikowanej w
wydawnictwie „Sekocenbud” albo „Orgbud” dla okresu z dnia zawarcia umowy.
6) Źródłem cen i wskaźników czynników produkcji może być wyłącznie jedno wydawnictwo podane
wyżej dla wszystkich pozycji kosztorysowych.
6. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6
Ustawy oraz zmian zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 5) z uwzględnieniem art. 144 ust.1e, warunki zmian
będą ustalone na podstawie przeprowadzonych negocjacji pomiędzy Stronami Umowy. Przed
przystąpieniem do negocjacji Wykonawca, na wniosek i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,
zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu założeń dotyczących tych zamówień, tj. w
szczególności dotyczących szacowanego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zaniechania prac lub
wykonania prac (kosztorys) oraz terminu w jakim zobowiązuje się wykonać te zamówienia. Wykonawca
opracuje kosztorys.
7. Ostateczne wynagrodzenie za zamówienia określone w ust. 5 będzie ustalone w trakcie
przeprowadzonych negocjacji i będzie miało charakter ryczałtowy. Po ustaleniu kwoty wynagrodzenia
zostaje sporządzony aneks do umowy lub umowa
8. Zamówienia, o których mowa w ust. 4 i 5, wymagają podpisania przez Strony aneksu do Umowy,
z zastrzeżeniem, iż bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace
niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.
§4
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego oraz zweryfikowany
przez Zamawiającego kosztorys powykonawczy na podstawie jednostkowych cen ryczałtowych
określonych w załączniku do umowy tj. formularzu cenowym.
2. Zamawiający zastrzega termin płatności faktur do 30 dni od daty wpływu poprawnie wystawionej
faktury do Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.
3. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1) Oświadczenie Wykonawcy, że żadnej części zadania nie powierzył podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom poza zgłoszonymi i zaakceptowanymi przez Zamawiającego albo odpowiednio, że
żadnej części zadania nie powierzył podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
2) W przypadku wykonania robót przez podwykonawców;
a) Kopie faktur/rachunków/ wystawionych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz
ich oświadczenia, że zapłata za te faktury/rachunki/ wyczerpuje ich roszczenia z tytułu wykonanych
robót,
b) Kopie przelewów bankowych lub innych dokumentów księgowych zgodnych z przepisami prawa
świadczących o dokonaniu zapłaty podwykonawcom należnego im wynagrodzenia za wykonane i
odebrane roboty, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a także
oświadczenia tych podwykonawców o niezaleganiu Wykonawcy z zapłatą wynagrodzenia.
3) Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisany przez uczestników odbioru.

1.
2.
3.
4.
5.

§5
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie
z Umową, Ofertą i Dokumentacją przetargową, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowiązującego.
Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie
stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji.
Wykonawca dostarczy najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia robót, do siedziby
Zamawiającego (ul. Jana Pawła II 12 w Siechnicach) oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu
obowiązków.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich
pracowników oraz podmiotów którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot
umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu do
podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomie i wymiarach
lub wzajemnej korelacji elementów pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązuje się
usunąć je na własny koszt bez wezwania.
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6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przed dokonaniem zamówienia materiałów, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić
Zamawiającemu do akceptacji dokument „Zatwierdzenie materiałowe”. Zatwierdzenie to musi
zawierać propozycję materiałów do wbudowania wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami w
postaci atestów, aprobat, deklaracji zgodności.
Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia w sposób docelowy wszelkich szkód
i awarii spowodowanych w trakcie realizacji robót.
Wykonawca jest zobowiązany zgłosić zakończenie robót.
Wykonawca zobowiązany jest przerwać roboty na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczyć
wykonane roboty przed ich zniszczeniem.
Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokumentację, karty technologiczne, opisy,
materiałów dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ma obowiązek powiadomić pisemnie Zamawiającego o wszelkich trudnościach
związanych z realizacją zadania w celu niezwłocznego podjęcia skutecznych działań.
Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji robót przestrzegać warunków zawartych we wszystkich
uzgodnieniach.
Wykonawca zobowiązuje się do demontażu obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po
zakończeniu robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z
dokumentacją przetargową, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót
budowlano-montażowych oraz sztuką budowlaną. Do wbudowania mogą być użyte materiały
odpowiadające wymogom dokumentacji projektowej, ponadto:
1) oznakowane znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejską aprobatą
techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.,
2) umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności
z uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo,
3) oznakowane, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy.
W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest zutylizować we własnym
zakresie materiały pochodzące z rozbiórki oraz udokumentować wykonanie innych obowiązków
z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia
konieczności wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych, o tym fakcie w formie pisemnej.
Wykonawca zobowiązany jest również w terminie do 7 dni od daty dokonania odbioru końcowego do
likwidacji placu budowy i zaplecza własnego.
§6
ZARZĄDZANIE PERSONELEM
Przedstawicielem Wykonawcy jest ……………………………………………………………………………….
tel:..................................................................., e-mail:……………….………………………………………….
Koordynatorem robót stanowiących przedmiot umowy ze strony Zamawiającego jest Piotr Neuman, tel:
(71) 786 09 94, mail: pneuman@umsiechnice.pl.
Koordynator robót, o którym mowa w ust. 2 nie jest upoważniony przez Zamawiającego do zaciągania
zobowiązań finansowych w jego imieniu.
Strony zgodnie ustalają, iż obowiązującą formą kontaktu stron umowy są: forma elektroniczna,
telefoniczna, pisemna oraz faks, z zastrzeżeniem, iż najwyższą rangę przypisują formie elektronicznej
i pisemnej.
Wykonawca zobowiązuje się odpowiadać na wszelkie zapytania Zamawiającego w terminie ustalonym
przez obie strony, jednakże nie dłuższym niż 3 dni liczonych od dnia zgłoszenia zapytania.
W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że wszelkie konsekwencje zmian osób
uczestniczących w realizacji Umowy po stronie Wykonawcy obciążają Wykonawcę.

§7
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:
1) odbiory robót zanikających i ulęgających zakryciu,
2) odbiór końcowy,
3) odbiory w okresie gwarancyjnym.
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2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uczestniczenia we wszystkich odbiorach dotyczących
przedmiotu niniejszej umowy.
3. Fakt gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi odrębnym pismem przesłanym na adres
Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego drogą elektroniczną o gotowości do
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
5. Zamawiający poprzez swojego przedstawiciela lub inspektora nadzoru dokona odbioru robót
zanikających oraz ulegających zakryciu w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru.
W przypadku nie odebrania robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca jest zobowiązany
do poprawnego ich wykonania i ponownego zgłoszenia do odbioru.
6. Odbiór końcowy winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni
roboczych od daty zgłoszenia.
7. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne do
zbadania robót, o ile wcześniej nie informował inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego o
gotowości robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru, a następnie na własny koszt
przywrócić stan poprzedni.
8. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po wykonaniu zadania i polegać będzie na ocenie ilości i
jakości wykonanych robót pod względem technicznym, estetycznym, użytkowym i stanowić będzie
podstawę dopuszczenia do eksploatacji.
9. Po odbiorze końcowym Strony sporządzą końcowe rozliczenie przedmiotu umowy uwzględniający
ewentualne kary umowne lub inne zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
10. W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru końcowego Zamawiającemu przysługują następujące
uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może dokonać odbioru i zażądać usunięcia wad
w terminie przez siebie wyznaczonym,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może dokonać odbioru oraz obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy oraz odstąpić od umowy z winy
Wykonawcy.
11. Czynności dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad, będą zawarte w
protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
12. Po odbiorze robót i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty związane z usunięciem wad i usterek
mogą się odbyć jedynie po uzyskaniu na nie zgody Zamawiającego.
13. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma
prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
14. O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia
terminu odbioru robót zakwestionowanych, jako wadliwe.
15. Zamawiający wyznacza terminy przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie rękojmi
i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad Wykonawca usunie je w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 2.
16. Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
17. Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad powstałych i
ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.
18. Odbiory gwarancyjne będą odbywały się na podstawie sporządzonego przez Zamawiającego
pisemnego wezwania Wykonawcy. Wezwanie będzie zawierało informację dotyczącą terminu, miejsca i
zasad na jakich zasadach odbędzie się przegląd gwarancyjny.
19. W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót w zakresie rzeczowym lub ilościowym większym niż
określone w umowie bez pisemnej akceptacji przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcy nie
przysługuje wynagrodzenie za te roboty.
§9
KARY UMOWNE
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1) w przypadku zwłoki w wykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 2
Umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
2) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki usunięciu wad i
usterek stwierdzonych podczas odbiorów w stosunku do terminów wyznaczonych przez
Zamawiającego na ich usunięcie,
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3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.

3) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
4) za nie wypełnianie obowiązków Wykonawcy, o których mowa w § 5 – 300,00 zł brutto za każdy
przypadek,
Jeżeli kary umowne nie pokryją wysokości powstałych szkód, Zamawiającemu przysługuje prawo
żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do wysokości powstałej szkody.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych oraz odszkodowania
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia
następnego po upływie terminu jej zapłaty z zastrzeżeniem ust. 6.
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 opóźnienie.
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.
§ 10
WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI
Na przedmiot umowy Wykonawca udziela ….. miesięcy gwarancji (zgodnie z ofertą). Bieg terminu
gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym. Gwarancja obejmuje wady
materiałowe oraz wady w robociźnie.
W okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązuję się do usunięcia ujawnionych wad
bezpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wady lub w innym technicznie możliwym
uzgodnionym przez Strony.
Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie
nowo od chwili usunięcia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w
którym wada była usuwana.
Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które
zgłoszone przez Zamawiającego w okresie gwarancji lub rękojmi.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów usunięcia wad.

§ 11
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości, jeżeli:
1) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową lub pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego
albo przerywa prace na okres dłuższy niż 7 dni,
2) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy o okres dłuższy niż 7
dni lub nie kontynuuje prac mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego.
3) dojdzie do likwidacji firmy Wykonawcy,
4) gdy wysokość naliczonych kar umownych przekroczy 10% wartości Umowy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
Umowy.
§ 12
WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCÓW
1. W trakcie wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca może dokonać w formie pisemnej modyfikacji
złożonych deklaracji odnośnie podwykonawstwa poprzez wskazanie Podwykonawców lub Dalszych
Podwykonawców, rezygnacji z Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, wskazanie innego
zakresu podwykonawstwa albo wykonanie Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawców lub
Dalszych Podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.
2. Informacja o zmianie danych dotyczących Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców powinna
zostać przekazana Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od zmiany tych danych, w celu
zachowania niezakłóconej współpracy operacyjnej.
3. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z Podwykonawcą lub Dalszym
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Podwykonawcą, o udziale którego w wykonaniu Umowy nie uzyskał informacji, do czasu przekazania
przez Wykonawcę niezbędnych danych wskazanych w ustępach poniżej, a opóźnienie w wykonaniu
Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z takim Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą,
stanowi opóźnienie Wykonawcy.
4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca
lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z przedkładanym projektem tej umowy.
5. Zamawiający, w terminie 10 dni roboczych od daty złożenia Zamawiającemu projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia
do tego projektu umowy, w szczególności gdy:
1) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia.
7. W terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy.
8. W przypadku gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca w Umowie o
podwykonawstwo, nie uwzględni zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6 , Zamawiający w terminie 7 dni
roboczych od daty złożenia kopii tej umowy zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy; w sprzeciwie
Zamawiający wskazuje termin na zmianę zawartej umowy o podwykonawstwo. Jednocześnie za
zaakceptowaną umowę nie będzie można uznać zawartej Umowy, która zawiera odmienne
postanowienia niż przewidziane w projekcie tej umowy, w wersji przedłożonej do zaakceptowania
Zamawiającemu, co do którego nie wniósł zastrzeżeń.
9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, w terminie określonym w ustępie powyżej, uważa się za akceptację Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiającego.
10. W umowach o podwykonawstwo muszą być w szczególności zawarte zapisy dotyczące:
1) zakresu robót powierzonych podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,
2) terminu wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,
3) terminu płatności faktur nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającej wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,
4) kwoty wynagrodzenia za roboty budowlane,
5) konieczności zatrudnienia pracowników wykonujących czynności wskazane w § 6 ust. 11 Umowy
oraz odpowiednio zasad dotyczących dokumentowania tego faktu,
11. Postanowienia z ust. 6-13 stosuje się odpowiednio do zmian zawartych umów o podwykonawstwo.
12. Jeżeli Wykonawca dokonuje zmiany Podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się w toku
postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, zobowiązany jest do wykazania Zamawiającemu, że
nowy Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie
mniejszym, niż Podwykonawca dotychczasowy. Zamawiający jest uprawniony do odmowy
współdziałania z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą, co do którego Wykonawca nie wykazał
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia, a
opóźnienie w wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z takim Podwykonawcą,
stanowi zwłokę Wykonawcy.
13. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub
Dalszego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania odpowiedniej części zamówienia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
14. Jeżeli Wykonawca rezygnuje z posługiwania się Podwykonawcą, na zasoby którego powoływał się w
toku postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej Umowy, zobowiązany jest do wykazania
Zamawiającemu, że Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie
mniejszym, niż Podwykonawca, z którego Wykonawca rezygnuje. Zamawiający jest uprawniony do
odmowy współdziałania z Wykonawcą, który nie wykazał samodzielnego spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia lub wskazania innego
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Podwykonawcy i wykazania spełnienia przez niego tych warunków udziału w postępowaniu, a
opóźnienie w wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z Wykonawcą, stanowi
zwłokę Wykonawcy.
15. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zwrotu całej zapłaconej Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom kwoty, w przypadku gdy Wykonawca nie zapłacił należnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić żądaną kwotę w
terminie 7 dni od dnia wezwania do zapłaty.
16. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
działanie lub zaniechania, swoich pracowników, Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców oraz
podmiotów którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje Przedmiot Umowy jak za własne
działania lub zaniechania, niezależnie od podjętych przez Zamawiającego działań sprawdzających
wynikających z Umowy lub przepisów prawa.
17. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy, niezgodny z warunkami
niniejszej umowy i przepisami prawa.
18. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udzielić mu wszelkich informacji
dotyczących Podwykonawców.
19. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie
może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy.
§ 13
ZMIANY UMOWY. PROCEDURA KONTROLI ZMIAN
1. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami Ustawy,
w szczególności:
1) niezależnie od innych przypadków zmian dozwolonych przepisami Ustawy, w tym zmian
wskazanych w art. 144 ust. 1, Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian
nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e Ustawy;
2) stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1) Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do
Umowy następujących zmian:
a) w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego
ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu
świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa;
b) w przypadku uzasadnionej przyczynami obiektywnymi konieczności zmiany dotyczących:
 sposobu wykonania Umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych narzędzi,
przyjętych metod i kanałów komunikacji,
 zakresu przedmiotu Umowy, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go
innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu Umowy do potrzeb
Zamawiającego,
Zamawiający
dopuszcza
wprowadzenie
odpowiednich
zmian
uwzględniających stwierdzone przyczyny techniczne, polegających w szczególności na
modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji;
c) w przypadku powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na
sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami Zamawiający
dopuszcza wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu zakresu przedmiotowego
Umowy, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Zamawiającego do wypowiedzenia lub
odstąpienia od Umowy w sytuacjach przewidzianych Umową lub przepisami prawa;
d) Zamawiający dopuszcza możliwość przerwania świadczenia prac nie z winy Wykonawcy,
których nie można było przewidzieć lub którym skutkom nie można było zapobiec, pomimo
dołożenia przez Wykonawcę najwyższej staranności (np.: klęska żywiołowa i inne);
e) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
płatności, w szczególności poprzez dokonanie płatności za wykonany Przedmiot Umowy w
pełnej wysokości lub dokonanie płatności częściowej do wysokości środków jakimi Zamawiający
będzie dysponował;
f) Dopuszcza się zmiany na skutek wydanych decyzji, uzgodnień, faktycznych uwarunkowań
terenowych i gruntowych, powodujących konieczność modyfikacji rozwiązań;
g) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji poszczególnych zadań Przedmiotu umowy w
przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością
dotrzymania terminu określonego w Umowie, termin ten może ulec zmianie, nie dłużej jednak
niż o czas trwania tych okoliczności, w przypadku:
- działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub
- koniecznością wykonania zamówień dodatkowych lub
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- innymi okolicznościami nie powstałymi z winy Wykonawcy.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji poszczególnych zadań Przedmiotu umowy
w sytuacjach wyjątkowych, które muszą być udokumentowane przez Wykonawcę w sposób
jednoznaczny i nie budzący wątpliwości.

1.

2.

3.

1.

2.
3.
4.

5.

§ 14
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania
Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, tj.
……………. zł (słownie: pięć tysięcy sto cztery złote 50/100) w formie ………………….
Strony ustalają:
1) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
2) 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu
rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi
za wady przedmiotu Umowy.
Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ewentualne spory wynikłe z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez miejscowo właściwy sąd dla
siedziby Zamawiającego z tym, że Strony dopuszczają możliwość poddania sporów powstałych w
trakcie realizacji przedmiotu Umowy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, co wymaga pisemnej
zgody obu Stron.
Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca może przenieść prawa wynikające z Umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę
wynagrodzenia, na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w
szczególności:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,
2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
Umowę sporządzono w trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egz. otrzymuje
Zamawiający, a 1 egz. Wykonawca.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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