Załącznik nr 6

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr …………….
zawarta w dniu …………………… 2016r. w Wiźnie, pomiędzy:
Gminą Wizna, z siedzibą przy ul. Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna
reprezentowaną przez:
1. ……………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………..
zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM"
a
…………………………………………………………………………….…………………………,
NIP :………………………. , REGON ……………………….
reprezentowaną przez:
1. ………………………………………..
2. ………………………………………….
zwaną w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ"
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) o następującej
treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie: przebudowy drogi dojazdowej do pól wsi Janczewo w km 0+0,000 –
1+598,54, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz Ofertą Wykonawcy z dnia ……………….. stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.
2. Szczegółowy zakres robót do wykonania został zawarty w dokumentacji projektowej tj.: projekcie uproszczonym,
szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.
§2
TERMIN WYKONANIA
1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy – po protokolarnym przekazaniu placu budowy.
2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi do dnia …………...2016r.
§3
SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSORCJANTÓW
1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne
przed Zamawiającym za wykonanie umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas trwania
umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady.
3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę podmiotów
wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym
zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach umowy odpowiada każdy z uczestników
Konsorcjum.
4. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i
na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach
potrzebnych do realizacji umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą
Zamawiającego.
5. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem zakończenia robót budowlanych bądź w okresie
gwarancji i rękojmi za wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających
z umowy jak też uprawnień z gwarancji i rękojmi od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.
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§4
OBOWIĄZKI STRON
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane,
2) należyte wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu materiałów własnych, zgodnie z umową, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa,
3) zastosowanie materiałów budowlanych posiadających: certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności,
4) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy,
5) zorganizowanie na własny koszt zaplecza budowy,
6) zabezpieczenia terenu budowy,
7) zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy,
8) terminowe wykonanie i przekazania do użytku przedmiotu umowy,
9) natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,
10) dbanie o porządek na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy w należytym stanie i porządku oraz w stanie
wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
11) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez Podwykonawców,
12) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców do udziału w
realizacji umowy,
13) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez
Wykonawcę,
14) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w czasie wykonywania robót lub odbioru,
15) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego
wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,
16) przygotowania dokumentacji powykonawczej,
17) uczestniczenie w czynnościach odbioru robót.
2. Wykonawca oświadcza, że:
1) w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności,
doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie ze złożoną ofertą,
2) posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem umowy,
3) podmiot trzeci .................... (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia
Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie .................... (w jakim wiedza i
doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na użytek postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez .................... (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do
zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły
podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za działania bądź zaniechania podmiotu trzeciego jak za własne,
4) dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy,
5) .................... (podmiot trzeci), na zasoby którego w zakresie zasobów finansowych Wykonawca powoływał się
składając ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy i w
przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany
do przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia
Wykonawcy i .................... (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.
3. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) ustanowienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonanie odbioru przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,
4) terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
§5
PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE
1.

Wykonawca ustanawia Pana/Panią …………………………… jako kierownika budowy, posiadającego/ą uprawnienia
budowlane w specjalności ……………………………….., nr uprawnień ………………
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy na inną osobę o kwalifikacjach co
najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzącym do zawarcia umowy po poinformowaniu o zamiarze tej zmiany inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.
Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych
stanowiących przedmiot umowy.
Zamawiający wyznacza Pana/ Panią ……………………………………… do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.
O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę, przed dokonaniem zmiany.
Zmiana osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.
§6
ODBIÓR KOŃCOWY PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.
2. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających się na
przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia
tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu
gotowości do ich odbioru.
3. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym
inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
4. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał
przedmiot umowy.
5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go
o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.
6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia
rozpoczęcia tego odbioru.
7. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, uznaje się zgłoszenie
gotowości do odbioru końcowego, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.
8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego 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 umowy, Zamawiający może odmówić odbioru końcowego, wyznaczając Wykonawcy termin
do wykonania robót, usunięcia wad, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powtórnie dokonać
czynności odbioru końcowego po powtórnym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę.
9. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do
dokonania końcowych rozliczeń Stron.
10. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu
termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole
odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§7
WYNAGRODZENIE I ZAPŁATA WYNAGRODZENIA
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy Strony ustalają, wynagrodzenie ryczałtowe brutto w
wysokości ………… zł (słownie ........................................................................ ) w tym podatek VAT w wysokości
……..% w kwocie ................................................... złotych.
2. Wynagrodzenie, ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją robót objętych
zamówieniem, 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.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania
zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia wartości robót niewykonanych, a ujętych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
5. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi jedną
fakturą końcową za całkowicie zakończony i wykonany przedmiot umowy. Podstawę wystawienia faktury VAT
stanowił będzie bezusterkowy odbiór końcowy przedmiotu zamówienia potwierdzony protokołem odbioru końcowego
podpisanym przez przedstawicieli umawiających się Stron.
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6.

Należność Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy nr
……………………………………………………………. w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy.
7. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych
w zawartej z nim umowie.
8. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), których
termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do
reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.
9. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą, na której zawarcie Zamawiający wyraził zgodę, Wykonawca
nie zapłaci w całości lub w części wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, to Podwykonawca (Dalszy Podwykonawca), który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę, może zwrócić się z żądaniem zapłaty
wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie,
bez odsetek, powstałe po zaakceptowaniu umowy z Podwykonawcą (Dalszym Podwykonawcą). Przed dokonaniem
bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany poinformować Wykonawcę o możliwości zgłoszenia pisemnych
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) w
terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
10. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie uwag dotyczących bezpośredniej zapłaty przez
Zamawiającego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty
lub podmiotu któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli wykaże on
zasadność takiej zapłaty.
11. W przypadku bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy.
12. Zamawiający może żądać od Wykonawcy na każdym etapie realizacji robót zmiany Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, jeżeli zachodzą uzasadnione podejrzenia, że sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi
dysponuje Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie dają rękojmi należytego i terminowego wykonania
powierzonych im robót. Zamawiający może żądać natychmiastowego usunięcia przez Wykonawcę Podwykonawcy
/Dalszego Podwykonawcy/ w przypadku niewypełnienia przez ich określonych powyżej obowiązków dotyczących
podwykonawstwa. Zmiana Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy wymaga zachowania trybu określonego w
§ 13 umowy.
13. Bezpośrednie płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcom za wykonane roboty budowlane Wykonawca będzie
realizować na konta bankowe Podwykonawców wskazane w umowie na podwykonawstwo.
§8
GWARANCJA WYKONAWCY I UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.
2. Termin gwarancji ustala się na okres …………………….... Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego robót.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od
daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z
gwarancji.
5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez
Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej
zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
§9
UBEZPIECZENIE
1.

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które
mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej na czas realizacji robót objętych umową.
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2.

Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników
i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia.
§ 10
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.
2.
3.
4.
1)
2)
5.

Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości 5 % wartości wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 7 ust.1 tj. ………………….……. zł
(słownie: …………………………………………………w formie: ……..................
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w
szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:
70 % kwoty zabezpieczenia - w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
30% kwoty zabezpieczenia najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi lub gwarancji, w przypadku gdy
okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę jest dłuższy od okresu rękojmi.
Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w
ust. 4 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.
§ 11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w
następujących przypadkach:
1) Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie,
2) Wykonawca został postawiony w stan upadłości lub likwidacji,
3) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub niezgodny z umową, normami oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej,
4) Wykonawca nie rozpoczął robót bądź przerwał roboty i ich nie kontynuuje, bez uzasadnionych przyczyn przez
okres 30 dni,
5) Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody Zamawiającego.
2. Przed odstąpieniem od umowy z przyczyn podanych w ust. 1 pkt 3 Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany
sposobu wykonania i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin.
3. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyznaczenia terminu dodatkowego w przypadku odstąpienia od umowy z
przyczyn podanych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4.
4. Zamawiającemu przysługuje też prawo odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
5. Odstąpienie od umowy powinno mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
6. W przypadkach określonych w ust. 1 i 4 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego w terminie 7 dni sporządzi szczegółowy
protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.
8. Jeżeli Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku i ich rozliczenia bądź nie stawi się na
inwentaryzację, Zamawiający wykona jednostronnie inwentaryzację i rozliczenie, które przekaże do wiadomości
Wykonawcy.
§ 12
KARY UMOWNE
1.
2.

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy są
kary umowne.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
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1) za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, a także stwierdzonych w okresie gwarancji i
rękojmi – w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki
licząc od dnia ustalonego na usunięcie wad,
3) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1,
4) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1,
5) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia, które nie zostało zapłacone lub zostało zapłacone z
opóźnieniem za każdy dzień przekroczenia terminu płatności,
6) za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo bądź o dalsze podwykonawstwo lub
projektu jej zmian, jak również za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność umowy o podwykonawstwo bądź
dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5% wartości całego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynikającemu z tej umowy za każdy dzień opóźnienia,
7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
przekraczającego dopuszczalny okres, w wysokości 0,5% wartości umowy o podwykonawstwo/ dalsze
podwykonawstwo.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, jeżeli rzeczywiście poniesiona szkoda
przewyższać będzie wysokość naliczonych kar umownych.
4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej z należnego mu wynagrodzenia.
5. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.
§ 13
UMOWY O PODWYKONAWSTWO
1. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca pełni funkcję koordynatora
podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników,
jak za własne działania lub zaniechania.
3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane.
4. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, nie później niż
14 dni przed planowanym rozpoczęciem wykonywania robót przez Podwykonawcę. Wykonawca przedłoży wraz z
projektem umowy z Podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny właściwy
dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.
5. Umowa z Podwykonawcą powinna w szczególności określać termin płatności wynagrodzenia Podwykonawcy, który nie
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty budowlanej.
6. W przypadku Konsorcjum, umowa z Podwykonawcą jest zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników
Konsorcjum.
7. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu projektu umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie
zastrzeżeń, o których mowa w art. 143b ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, uważa się za akceptację
przedłożonego projektu umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy na podwykonawstwo zgłasza pisemny sprzeciw w
przypadkach o których mowa w art. 143b ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Niezgłoszenie w tym terminie
pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy, uważa się za jej akceptację.
10. Przepisy ust. 3-9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz do zawierania i zmiany umów z
dalszym podwykonawcą, przy czym do zawarcia umowy na roboty budowlane przez podwykonawcę z dalszym
podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego oraz Wykonawcy.
§ 14
ZMIANA WARUNKÓW UMOWY
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1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy.
3. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy:
1) Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie
zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności
miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z
powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych
warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności,
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
c) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy,
d) wystąpienia siły wyższej (tj. wydarzenia lub okoliczności o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani
Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli
zapobiec przed zawarciem umowy) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami
§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.

Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164), ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2016r., poz. 290) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

…....................................................

WYKONAWCA:

…........................................................
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