Załącznik Nr 6 do SIWZ

UMOWA NR……… /2017
zawarta w dniu ………2017 r. pomiędzy Gminą Goniądz z siedzibę w 19-110 Goniądz, Plac
11 Listopada 38 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP: 5461377426,
w imieniu której działają następujące osoby:
1. mgr inż. Mariusz Ramotowski – Burmistrz Goniądza,
2. kontrasygnata mgr Jolanty Gorzoch – Skarbnik Miejski,
a
Przedsiębiorstwem ............................. z siedzibą ................... wpisanym do KRS pod
numerem .......................w ....................................................................,
NIP: ............................., Regon: .............................. zwanym Wykonawcą
reprezentowanym przez:
1.
……………………..................................
–
…………………...................................................
2.
……………………..................................
–
………………….................................................
w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z procedurą przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami ), na wykonanie Budowa
i modernizacja drogi dojazdowej do pól i pastwisk we wsi Kramkówka Mała Gmina
Goniądz, na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 137/4; 140; 141/2; 139
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych
polegających na Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do pól i pastwisk we wsi
Kramkówka Mała Gmina Goniądz, na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi
137/4; 140; 141/2; 139 na odcinku 2460m.
2. Szczegółowy zakres robót opisany został w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ), uproszczonej dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – stanowiących integralną część
niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją
przetargową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami
i polskimi normami, ustalonymi w niniejszej umowie warunkami a także uzgodnionymi
z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac, oraz do oddania przedmiotu
niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.
4. Niniejsza umowa jest realizowana przez Gminę Goniądz z siedzibą: Plac 11 Listopada 38
19-110 Goniądz.
§2
1.Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie do
7 dni licząc od dnia podpisania umowy;
2) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
3) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) przejęcie terenu robót od Zamawiającego;
2) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót.
3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;
4) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom
określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 ze zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego, deklaracji
zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie
materiału;
5) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;
6) do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. , poz. 672 ze
zmianami),
b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zmianami ),
7) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę
p. poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie
trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek
z prowadzonymi robotami;
8) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową
i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;
9) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich
działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;
10) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,
w tym także ruchem pojazdów;
11) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym
stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych (ciągłość
przejezdności);
12) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, jak również terenów
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
13) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu
protokołów niezbędnych przy odbiorze i kompletu dokumentów w szczególności:
- wyników pomiarów kontrolnych grubości nawierzchni w miejscach ustalonych
z inwestorem;
- deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności wbudowanych materiałów zgodnie
polskimi normami;
- inwentaryzacji powykonawczej
14) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inwestora w trakcie trwania
robót w terminie nie dłuższym niż 3dni;

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) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku
z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej,
18) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi
umową.
§3
1. Termin rozpoczęcia robót: ...........................2017 r.
2. Termin zakończenia robót: do …………………. 2017 r.
3. Termin zakończenia robót jest rozumiany jako termin gotowości do odbioru wykonanych
robót.
§4
1.Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
........................ złotych brutto (słownie złotych: .......................................................),
w tym :
kwota netto ......................... złotych (słownie złotych : .............................................. )
podatek VAT 23 % ................................. złotych (słownie złotych: .....................................)
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 może ulec zmniejszeniu w przypadku zmniejszenia
zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego.
3.Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z
realizacją robót objętych dokumentacją przetargową w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
4.Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowania
oferty zapoznał się z terenem budowy i wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmującego całość robót związanych z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
5.Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia ryczałtowego
określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wszelkie rozbieżności w dokumentacji zostały
wyjaśnione i usunięte na etapie przeprowadzonego postępowania przetargowego.
6.Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy .....................................
7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie jednej faktury wystawionej przez
Wykonawcę, na podstawie protokołu odbioru przedmiotu umowy podpisanego przez
Zamawiającego i Wykonawcę.
8.Fakturę VAT należy wystawić w następujący sposób:
Nabywca: Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz
Odbiorca: Gmina Goniądz, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz NIP: 5461377426
9.Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
9.Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr
rachunku .........................................., w terminie 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego faktury VAT wraz z podpisanym przez strony protokołem odbioru robót.

10. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi
dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy.
11.Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
§5
Strony wyznaczają swoich przedstawicieli do kontaktu w trakcie realizacji umowy:
1) Zamawiający:
…………………………………………….
tel……………………….
2) Wykonawca:
……………………………………………..
tel………………………..
§6
1.Wykonawca udzieli …………………….. miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonanie
robót obejmujących przedmiot niniejszej umowy.
2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:
w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy,
3.Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie
określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
4.Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie ustalonym 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.
§7
1. Komisyjny odbiór robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 7 dni
od daty zgłoszenia o zakończeniu robót.
2.Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące
jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, lub z powodu
wystąpienia istotnych wad uniemożliwiających prawidłowe lub w całości korzystanie
z przedmiotu umowy, Zamawiający może przerwać odbiór, wyznaczając Wykonawcy
termin do wykonania robót, lub usunięcia wad, uwzględniający ich złożoność techniczną,
a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru .
3. Komisja sporządza protokół odbioru robót. Podpisany protokół odbioru robót jest
podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron.
4. 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, Zamawiający
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Za dzień faktycznego odbioru uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych
przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru robót.
§8
1.Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte
wykonanie przedmiotu umowy.
2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za :
1) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia ;
2) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za
każdy dzień opóźnienia. Opóźnienie będzie naliczane od następnego dnia po
upływie terminu ustalonego na usunięcie wad;

3) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia
umownego brutto
4) niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy przez
Wykonawcę, inne aniżeli określone w pkt 1-3 , w wysokości 20% wynagrodzenia
umownego brutto,
5) brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto;
6) opóźnienie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień
opóźnienia;
7) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 2 %
wynagrodzenia umownego brutto;
8) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto;
9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa
w art. 143 b ust.7 pkt d) Pzp, w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto.
10) za oddelegowanie do wykonywania robót wskazanych w § 9 ust. 1 umowy osób nie
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - w wysokości 500 zł (słownie zł: pięćset
00/100) za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej
samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na
umowę o pracę);
11) za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie któregokolwiek
z dowodów, o którym mowa w § 9 ust. 4 umowy w wysokości 500 zł (słownie zł: pięćset
00/100) za każdy przypadek. Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej
osoby w przypadku nieprzedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenia w terminie przez
Wykonawcę ww. dokumentów.
3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za opóźnienie w przekazaniu terenu
budowy,
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień
opóźnienia.
4.W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Zamawiający na żądanie Wykonawcy zapłaci
odsetki ustawowe.
5.W razie naliczenia kar umownych Zamawiający potrąci je z wystawionej faktury.
6.Strony zastrzegają możliwość żądania odszkodowania na zasadach ogólnych w tym
odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody zgodnie z zasadami kodeksu cywilnego.
§9
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem
wszystkich robót objętych zamówieniem, tj. czynności opisanych w Przedmiarach Robót
(stanowiących załącznik
Nr 8 do SIWZ), których wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób pełniących
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U z 2016 r. poz. 290 ze zmianami).

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w trakcie realizacji zamówienia kontroli wobec
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1
czynności, w szczególności poprzez:
1) żądanie oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w ust. 1,
2) żądanie wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.
3. Po rozpoczęciu realizacji zamówienia – nie później niż w terminie 7 dni od przystąpienia
do realizacji przedmiotu umowy oraz na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, jeden ze wskazanych
w ust. 4 dokumentów w celu
potwierdzenia zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1
czynności w trakcie realizacji zamówienia.
4. Dokumentami

potwierdzającymi zatrudnienie na podstawie umowy o pracę mogą być :

1) oświadczenie wykonawcy /podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę, podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia;
2) poświadczone za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopie umów o pracę. Kopie umów powinny być zanonimizowane w sposób
zapewniający ochronie danych osobowych pracowników , zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion,
nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania,
3) inne (np. zaświadczenie ZUS, potwierdzające opłacanie składek z tytułu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, zanonimizowane kopie dowodu potwierdzające zgłoszenie
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń),
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę
do ubezpieczeń, zanonimizowana
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.
5. W przypadku, niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej, w wysokości określonej w § 8 ust. 2 pkt 10-11.

§ 10 *
1.Wykonawca powierzy Podwykonawcom następujące zakresy robót określone w ofercie
przetargowej: …...........................................................................................................
2.Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
3. Wykonawca może:
1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej części do powierzenia Podwykonawcom;
2) wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie;
3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie;
4) zrezygnować z Podwykonawstwa.
4. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 Pzp, w celu
wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5.Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
1) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury
lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
2) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy
zawarli:
a) zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem
są roboty budowlane lub,
b) przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są
dostawy lub usługi,
Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez
odsetek należnych Wykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy
o podwykonawstwie.
6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty
przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych
przez Podwykonawcę;
2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.
7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, które składają się na
przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy powinno być poprzedzone
akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji

robót budowlanych przez Podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a także projektu jej zmian nie
później niz 14 dni przed jej zawarciem.
9. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian nie
zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy lub projekt jej
zmian.
10. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw w przypadku przedłożenia projektu
umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub
projektu jej zmian w przypadku niespełnienia określonych w SIWZ wymagań dotyczących
umowy o podwykonawstwo lub warunków dotyczących Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.
11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego
zastrzeżeń do projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z oryginałem
odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże
nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez
Podwykonawcę.
12. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uznaje się, że
zaakceptował umowę.
13. Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
z zastrzeżeniem art. 143 b ust. 8 ustawy Pzp.
14. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy
w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.
15. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wraz z rozliczeniami
należnego mu wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców (Dalszych Podwykonawców)
lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom (Dalszym
Podwykonawcom). Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania
Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy) lub dowody potwierdzające zapłatę
wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) powinny
potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzeń Podwykonawców (Dalszych Podwykonawców) wynikających z umów
o podwykonawstwo.
16. Jeżeli w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający
zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub części wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty
wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
17. Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących
zasadności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy.

18. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag , o których mowa w ust. 17,
powodujących istnienie zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej
zapłaty lub podmiotu , któremu płatność się należy, Zamawiający złoży do depozytu
sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy
19. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli
Podwykonawca udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte
wykonanie i odbiór. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez
odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
20. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu Zamawiający potrąca
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
21. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli
sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają
warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy robót.
22. Zasady dotyczące zawierania umów z Podwykonawcami mają odpowiednie
zastosowanie do Dalszych Podwykonawców.
*obowiązuje w przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy
podwykonawcy.
§ 11
1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %
ceny
ofertowej
brutto
,
co
stanowi
kwotę
............................
zł
(słownie: .......................................) w formie ............................................... .
2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy .
3. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy
przeznacza się :
1) 30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady,
2) 70% na zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót.
4. Zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót zostanie zwrócone w terminie 30
dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane.
5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie
zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi .
6. Strony ustalają, że okres rękojmi na przedmiot umowy wynosi ………………….
§ 12
1.Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w podanych niżej przypadkach.
2.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy ; odstąpienie od umowy w tym przypadku może
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach,

2) w razie ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,
3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy,
4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
5) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc,
6) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z niniejsza umową,
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, uproszczoną dokumentacją
projektową, oraz wskazaniami Zamawiającego.
3.Odstąpienie od umowy powinno 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:
1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Zamawiającego 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 która odstąpiła od umowy.
5.Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialności.
6.Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty,
które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
§ 13
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności pod rygorem
nieważności formy pisemnego aneksu podpisanego przez każdą ze stron i będą dopuszczalne
jedynie w granicach unormowanych art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1dopuszcza możliwość zmiany ustaleń
zawartej umowy,
w stosunku do treści oferty Wykonawcy, jeżeli wystąpiły następujące
okoliczności:
1) wystąpiła zmiana terminu zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia, która wynikła
z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie
jest przez niego zawiniona, w następujących przypadkach:
a) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia
robót, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania przedmiotu
umowy;
b)wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających
prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną ;
c) wystąpienia siły wyższej.
2) w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można
było przewidzieć na etapie składania ofert Zamawiający dopuszcza zawarcie umów o
podwykonawstwo na etapie realizacji umowy.
3.Postanowienia określone w ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią natomiast zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
§ 14
Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest
właściwy miejscowo dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy – Prawo
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy
Kodeksu postępowania cywilnego.
§ 16
Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
Załączniki:
1. oferta Wykonawcy,
2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
3. przedmiar robót,
4. uproszczona dokumentacja projektowa;
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