Załącznik nr 11 do SIWZ
WZÓR UMOWY
zawarta w dniu …………2019 r. w Strzeleczkach
pomiędzy Gminą Strzeleczki, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, posiadająca nr NIP 199 009 00
13 oraz nr REGON 531413107,
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Strzeleczki - Marka Pietruszkę
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Gabrieli Bartoń
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a firmą
………………………….wpisaną do KRS Nr lub ewidencji działalności gospodarczej
prowadzonej przez …. pod numerem ewidencyjnym ….
REGON …………., NIP………………….
zwaną dalej „Wykonawcą”
reprezentowaną przez:
…………………………..– ………………………………

§ 1 Przedmiot Umowy
1.

W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ………... Zamawiający
na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z
2018r. poz. 1986 z późn.zm.) zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót w
ramach zadania:

,,Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409, na odcinku Steblów –
(od granicy gminy) - Moszna. Etap I odcinek Moszna – Zielina” (tryb: zaprojektuj
i wybuduj) – Przetarg II.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszorowerowych w Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinasowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionjalnego”
Zgodnie:
a) z Programem Funkcjonalno – Użytkowym
b) ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
c) z Ofertą Wykonawcy z dnia ……………………...

2.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie I etapu ścieżki rowerowej
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3.

na terenie Gminy Strzeleczki na odcinku od drogi gminnej, prowadzącej do Centrum
Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. w miejscowości Moszna do drogi gminnej ul. Leśnej
w miejscowości Zielina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409.
Zadaniem Wykonawcy będzie:
a) sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla niniejszego
obiektu (5 egzemplarzy).
Zakres robót projektowych będzie obejmował m.in.:
- zakup map do celów projektowych,
- przedstawienie Zamawiającemu propozycji 3 rozwiązań projektowych,
- uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych pozwalających na jego realizację,
b) wykonanie robót budowlanych, zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SIWZ i jej
załącznikami, w szczególności z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, zwanym dalej
PFU, obejmujących budowę ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi:
− droga wojewódzka
(nr 409) km 2+493 – 3+459
− długość
ok. 966 m
− klasa techniczna drogi
G
− szerokość proj. ciągu pieszo- rowerowego
min. 3,50 m
Zakres robót budowlanych w ramach będzie obejmował m.in.:
− budowę ciągów pieszo- rowerowych;
− przebudowę skrzyżowań (ułatwiających przejazd rowerem);
− budowę/przebudowę zjazdów publicznych;
− budowę/przebudowę zjazdów indywidualnych;
− konserwację/wykonanie rowów przydrożnych;
− przebudowę lub budowę przepustów;
− wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego, oznakowanie szlaków rowerowych;
− budowę kanalizacji deszczowej;
− budowę sieci oświetlenia ulicznego;
− przebudowę i zabezpieczenie sieci kolidujących z inwestycją;
− wykonanie parkingów dla rowerów. Parking dla rowerów należy przewidzieć od
strony miejscowości Moszna, wyposażony w stojaki dla rowerów (planowana
liczba miejsc postojowych - 20);
− przebudowę kolidującej instalacji podziemnej i naziemnej (w szczególności słupy
sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych i oświetlenia ulicznego, jako
elementy niedopuszczalne w skrajni ciągu pieszo – rowerowego;
− usunięcie drzew i krzewów z najbliższego otoczenia ciągu oraz,
c) sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie
dokumentów, pozwalających na użytkowanie obiektu (3 egzemplarze).

niezbędnych

§ 1a Zatrudnienie
1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
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czynnosci w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czyności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.Kodeks pracy* (Dz.U.z 2016r. poz.1666, z poź.zm.)
*

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r.-Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do

wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym
przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

2.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy, aby osoby wykonujące roboty
budowlane zwane dalej ,,pracownikami” w okresie realizacji niniejszej umowy, zostały
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.z 2018r.poz.917 z późn. zm.).

3.

Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym,
nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu
Zamawiającemu (zawierające zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych lub innych przepisów)
kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracowikami, o
których mowa w pkt 2), wraz z opisem czynności wykonywanych przez danego
pracownika w ramach zamówienia oraz inne dokumenty potwierdzające zawarcie tych
umów. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego wątpliwości co do rzetelności
wskazanych

powyżej

dokumentów

przedstawionych

przez

Wykonawcę

lub

Podwykonawcę. Zamawiający ma prawo zwrócić się z wnioskiem do właściwego
inspektoratu pracy o dokonanie kontroli w zakresie spełnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę

obowiązku

zatrudnienia

osób

wykonujących

czynności

objęte

przedmiotem zamówienia, o których mowa w pkt 2) na podstawie umowy o pracę.
4.

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub i/Podwykonawcę kopii umów zawartych przez
Wykonawcę z pracownikami lub dokumentów, o których mowa w pkt 3) w terminie
wskazanym przez Zamwiającego zgodnie z pkt 3) lub stwierdzenie przez właściwy
inspektorat braku zatrudnienia osób wskazanych w ust.1 na podstawie umowy
o pracę będzie traktowane jako niewypłnienie obowiązku zatrudnienia pracowników, o
których mowa w pkt 2) na podstawie umowy o pracę.

5.

Za niedopełnienie przez Wykonawcę lub i/Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia
pracowników, o których mowa w pkt 2) na podstawie umowy o pracę Zamawiajacy, oprócz
naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa w § 11 ust.2 umowy ma prawo
odstąpić z winy Wykonawcy i naliczyć dodatkowo kary umowne z tego tytułu.

6.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, możliwe
jest zastąpienie osób, których umowy zostały przedłożone Zamawiającemu zgodnie z pkt
3) innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszelkie powyższe wymagania
co do sposobu i warunków zatrudnienia pracowników na okres realizacji zamówienia,
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określone przez Wykonawcę w ofercie. Pozostałe wymagania oraz sankcje z tytułu
niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia zawiera wzór umowy, który stanowi
załącznik nr 10 do SIWZ.
§ 2 Terminy realizacji
1. Termin

opracowania

kompletnej

dokumentacji

projektowej

(projekt

budowlano-

wykonawczy) wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę: 28 luty 2020 roku.
2. Termin rozpoczęcia robót budowlanych: do 14 dni od daty przekazania placu budowy.
3. Termin zakończenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie:
do 31 sierpnia 2020 roku.
§ 3 Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) akceptacja rozwiązań projektowych (funkcjonalnych) lub formułowanie uwag
w terminie czternastu dni od dnia przekazania dokumentacji lub jej części, o ile strony
nie uzgodnią inaczej w odrębnym porozumieniu;
2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie wykonawcy placu budowy w terminie do 14
dni, od zawiadomienia zamawiającego przez wykonawcę o uzyskaniu prawomocnego
pozwolenia właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej na
realizację zadania;
3) zapewnienia na swój koszt inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego w dalszej
części umowy „inspektorem”;
4) dopełnienie wszystkich obowiązków Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy
Prawo Budowlane;
5) udzielenie wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych do realizacji umowy.
§ 4 Obowiązki Wykonawcy
1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych;
2) Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany
jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z normą
dopuszczoną do stosowania w Polsce lub aprobatę techniczną;
3) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników oraz materiały
wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonanych
z materiałów Wykonawcy na terenie budowy;
4) Badania, o których mowa w ust. 3, będą realizowane przez Wykonawcę na jego własny
koszt;
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5) Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową,
Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania; jeżeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie
robót, są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę,
w przypadku zgodności koszty pokrywa Zamawiający;
6) Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
−

informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych
i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania,

−

informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających.

7) Prace budowlane należy wykonywać przy użyciu materiałów, dla których standardy
określono w Projektach oraz STWiOR i Programie Funkcjonalno Użytkowym.
Odstępstwa od w/w zasady należy każdorazowo uzgadniać z inspektorem nadzoru
inwestorskiego i przedstawicielem zamawiającego;
8) Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejęcia do czasu
oddania przedmiotu umowy;
9) Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy lub
zaniedbania podczas wykonywania robót;
10) Udział w radach budowy (częstotliwość stosownie do potrzeb Zamawiającego
i specyfiki wykonywanych robót) dotyczących postępu robót organizowanych przez
Zamawiającego (Inspektora Nadzoru).
11) Wykonać dokumentacje techniczne w zakresie wynikającym z programu funkcjonalnoużytkowego

wraz

z

uzyskaniem

niezbędnych

decyzji

administracyjne

o ich zatwierdzeniu i o pozwoleniu wykonania określonych w programie funkcjonalnoużytkowym robót budowlanych, Wykonawca zapewni nadzór autorski dla opracowanej
dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych;
12) Przejęcie placu budowy od Zamawiającego po uzyskaniu pozwolenia właściwego
organu administracji architektoniczno – budowlanej na realizację zadania;
13) Wykonać roboty budowlane w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno użytkowego oraz opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej;
14) Uzyskać decyzje administracyjne o dopuszczeniu obiektów do użytkowania bądź
uzyskać zaświadczenia o przyjęciu przez organ nadzoru budowlanego zgłoszeń
o zakończeniu robót budowlanych, jeżeli będą wymagane;
15) Wykonać czynności wynikające z obowiązujących przepisów prawa;
16) Przestrzegać ogólne wymagania dotyczące robót w zakresie określonym w Programie
Funkcjonalno – Użytkowym;
17) Wykonać przedmiot umowy w oparciu o dokumenty, o których mowa w § 1;
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18) Realizować polecenia wpisane do dziennika budowy;
19) Skompletować i przedstawić Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót;
20) Utrzymać ład i porządek na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunąć poza teren
budowy wszelkie urządzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawić cały teren
budowy i robót uporządkowany, nadający się do użytkowania;
21) Informować

Zamawiającego

oraz

Inspektora

Nadzoru

o

problemach

lub

okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
22) Niezwłoczne informować Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniałych
na terenie budowy kontrolach i wypadkach;
23) Zorganizować, utrzymać i zlikwidować według własnych potrzeb zaplecze budowy;
24) Zapewnić obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;
25) Sporządzić przed rozpoczęciem robót plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
26) Wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowego organizacji ruchu w zakresie
dostosowanym do własnego planu i realizacji zadania, roboty będą prowadzone
zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez Starostę Powiatu oraz Zamawiającego,
organizacją ruchu;
27) Zabezpieczenie placu budowy, w tym wszelkich instalacji, urządzeń i innych
elementów na terenie placu budowy;
28) Zapewnienie dozoru mienia na terenie placu budowy na własny koszt;
29) Wykonanie

przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających

wymaganiom

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2018r. poz.1202);
30) Każdy materiał przed wbudowaniem musi być zatwierdzony przez Inspektora.
Wykonawca przedłoży Inspektorowi wykaz materiałów wraz z ich certyfikatami
zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną. Inspektor pisemnie potwierdzi ich
zatwierdzenie lub odmowę ich zatwierdzenia;
31) Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, jeżeli zajdzie taka konieczność;
32) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów obowiązujących w tym
zakresie;
33) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i dozór mienia oraz przestrzeganie
przepisów bhp, ochronę p.poż. na terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody
powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających
związek z prowadzonymi robotami;
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34) Terminowego wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy oraz
oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są zgodne z umową;
35) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za podejmowanie i bezpieczeństwo wszelkich
działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;
36) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi
robotami, w tym także ruchem pojazdów;
37) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiałów w tym np. wyników oraz protokołów badań,
sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;
38) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na placu budowy i w jego bezpośrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
39) Utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od
przeszkód komunikacyjnych;
40) Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy, zaplecza budowy, jak również
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania
na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
41) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów
niezbędnych przy odbiorze;
42) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora w trakcie trwania
robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunięcia;
43) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
44) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego lub Inspektora o problemach technicznych
lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.
45) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania
umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca
jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument
potwierdzający

posiadanie

aktualnego

ubezpieczenia.

Ubezpieczenie

musi

obejmować, co najmniej:
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− ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej
w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia
wszelkiej

własności

spowodowanego

działaniem,

zaniechaniem

lub

niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości: min. 800.000,00 zł;

− ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej
z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich
od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem
lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia min.
800.000,00 zł. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis
ubezpieczeniowych;

− czas obowiązywania umowy ubezpieczenia obejmować będzie okres od dnia
podpisania niniejszej umowy do dnia zakończenia przedmiotu umowy;

− w każdym przypadku gdy czas obowiązywania umowy ubezpieczenia Wykonawcy nie
będzie obejmował okresu od dnia podpisania niniejszej umowy albo straci ważność przed
zakończeniem przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia kolejnej
umowy ubezpieczenia obowiązującej co najmniej do zakończenia przedmiotu umowy oraz
zobowiązany będzie do doręczenia polisy stwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia
Zamawiającemu.
§ 5 Wynagrodzenie
1.

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości
…..... zł brutto (słownie: ….............), w tym ……% podatek VAT – …....... zł
(słownie: ….........) w tym :
1) Cena brutto za dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy
…………………zł.
2) Cena brutto za roboty budowlane ………………………………………. zł, zgodnie
z wynikiem przetargu z dnia …......r.

2. W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 mieszczą się wszystkie koszty wykonania
przedmiotu

umowy

demontażowych,

w

tym

między

porządkowych,

innymi

koszty

zagospodarowania

robót

terenu

przygotowawczych,
budowy,

utrzymania

i likwidacji zaplecza budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy,
opłaty za transport odpadów i ich składowanie, koszty związane z utylizacją materiałów
pochodzących z rozbiórki.
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§ 6 Rozliczenie
1.

Rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy następowało będzie na podstawie faktur
częściowych. Pierwsza faktura częściowa może być złożona po uzyskaniu dokumentu
zezwalającego na realizację zadania (pozwolenie na budowę) na podstawie wykonanej
dokumentacji projektowej (max. 10% wartości inwestycji). Druga faktura częściowa po
wykonaniu (zgodnie z kosztorysem ofertowym i harmonogramem rzeczowo –
finansowym), nie więcej niż 55% całości inwestycji, oraz faktura końcowa po zakończeniu
wszystkich robót.

2.

Zapłata należności realizowana będzie przez Zamawiającego, na podstawie protokołu
odbioru końcowego potwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,
przy udziale inspektora nadzoru oraz na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę.

3.

Zapłata należności nastąpi w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego.

4.

W razie nieterminowej zapłaty Wykonawca może naliczyć ustawowe odsetki.

5.

W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego wartość przedmiotu umowy zostanie
odpowiednio zmniejszona w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.

6.

W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje część robót przy pomocy podwykonawcy,
Zamawiający dokona zapłaty wymaganego wynagrodzenia Wykonawcy po uprzednim
przedstawieniu

przez

niego

dowodów

potwierdzających

zapłatę

wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w stosunku do których
Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie art.143b-143c ustawy
Prawo zamówień publicznych lub na zasadach określonych w kodeksie cywilnym,
że wszelkie należności

wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane, w tym

należności zafakturowane, wymagalne po dacie płatności względem wykonawcy.
7.

Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto
Wykonawcy Nr ……………….w Banku …………………………..w ciągu 21 dni licząc od
daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak
protokołu odbioru końcowego spowodują naliczenie ponownego 21-dniowego terminu
płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

8.

Ceny robót nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację.

9.

Dokonanie przelewu wierzytelności (cesja) wynikającej z niniejszej umowy wymaga zgody
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7 Gwarancja

1.

Wykonawca udziela ...... - miesięcznej gwarancji na wykonanie przez siebie przedmiot
9

zamówienia (umowy).
2.

Bieg okresu gwarancji rozpocznie się z chwilą wykonania (zakończenia) całości
przedmiotu zamówienia, potwierdzonego spisaniem całościowego, końcowego protokołu
odbioru robót i przekazania przedmiotu zamówienia do eksploatacji.

3.

W okresie gwarancji wszelkie naprawy i przeglądy gwarancyjne obiektów i urządzeń
będących przedmiotem zamówienia będą wykonywane wyłącznie kosztem i staraniem
wykonawcy.

4.

Rozszerza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, a w związku z tym uprawnienia
z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia (umowy) wygasają wraz
z upływem okresu, na który Wykonawca udzielił na wykonany przedmiot zamówienia
(umowy).

5.

Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie o zauważonych
wadach lub niekompletności dokumentacji w czasie trwania okresu gwarancji.

6.

Wykonawca zobowiązany jest w okresie 14 dni roboczych liczonych od daty wydania mu
wadliwej dokumentacji, usunąć bezpłatnie wskazane wady lub uzupełnić braki
w dokumentacji projektowej.
§ 8 Podwykonawcy

1.

Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie/nie będzie1
z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem poniższych przepisów.

2.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
ma obowiązek posiadać odpowiednie kwalifikacje do realizacji zleconej części
zamówienia oraz dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiający może żądać od Wykonawcy
przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 3 dni

3.

Termin

zapłaty

wynagrodzenia

podwykonawcy

lub

dalszemu

podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku,

potwierdzających

wykonanie

zleconej

podwykonawcy

lub

dalszemu

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
4.
1

Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy

Niepotrzebne skreślić
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o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

5.

−

niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

−

gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.

Niezgłoszenie

pisemnych

zastrzeżeń

do

przedłożonego

projektu

umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust.
4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
6.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7.

Zamawiający,

w

terminie

14

dni,

zgłasza

pisemny

sprzeciw

do

umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których
mowa w ust. 4.
8.

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za
akceptację umowy przez Zamawiającego.

9.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż
0,5% kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000
zł.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy
niż określony w ust. 3, zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
11. Przepisy ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
12. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych
podwykonawców jak za własne.
13. Zamawiający
przysługującego

dokonuje

bezpośredniej

podwykonawcy

lub

zapłaty
dalszemu

wymagalnego
podwykonawcy,

wynagrodzenia
który

zawarł

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane,

lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się
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od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13
w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tej informacji.
17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, 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 należne zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy, albo,

3)

dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.

18. W

przypadku

dokonania

bezpośredniej

zapłaty

podwykonawcy

lub

dalszemu

podwykonawcy, których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia
publicznego przez Zamawiającego.
20. Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art.
6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
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§ 9 Odbiory
1.

Odbiory robót częściowych i zanikających dokonywane będą przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w terminie do
3 dni od daty zgłoszenia.

2.

Strony ustalają następujące zasady odbioru końcowego:
1)

Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zakończenie
robót w formie pisemnej i wpisem w dzienniku budowy.

2) Zakończenie

wszystkich

robót

i

przeprowadzenie

z

wynikiem

pozytywnym

wymaganych prób i sprawdzeń oraz gotowość do odbioru końcowego, kierownik
budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Za termin osiągnięcia gotowości do
odbioru przyjęty będzie dzień wpisu inspektora nadzoru inwestorskiego do dziennika
budowy, potwierdzający zakończenie robót. Brak ustosunkowania się inspektora
nadzoru w terminie 7 dni od daty zgłoszenia oznaczać będzie osiągnięcie gotowości
do odbioru.
3) Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu niniejszej umowy
w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru,
zawiadamiając o tym Wykonawcę.
4)

W odbiorze uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego
i Wykonawcy.

5)

Odbiór końcowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych robót pod
względem technicznym, estetycznym, użytkowym.

6)

Czynności odbioru rozpoczną się w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia do gotowości do
odbioru i zakończą w ciągu 14 dni.

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące dokumenty
pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru:
a) oświadczenie kierownika/kierowników robót, że przedmiot umowy został wykonany
zgodnie z przepisami i normami oraz, że doprowadzono do należytego stanu
i porządku teren budowy;
b) atesty na zastosowane materiały;
c) dokumentację projektową powykonawczą z oznaczeniem ewentualnych zmian.
4. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorów wystąpienia wad, Zamawiający może:
a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie
b) zażądać usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego
c) odstąpić od odbioru i po usunięciu wad przystąpić ponownie do odbioru. W tym
przypadku

za

datę

zakończenia

uważać

się

będzie

datę

zawiadomienia

Zamawiającego o gotowości do ponownego odbioru
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d) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
5. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając
jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót.
6. Zamawiający wyznacza termin przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza także termin do usunięcia wad.
§ 10 Przedstawiciele stron
1.

Zamawiający ustanawia do pełnienia nadzoru inwestorskiego: – ………………………….

2.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy: - …………………...…………………………....

3.

Wykonawca ustanawia kierownika/kierowników robót -………………………………………

4.

Przedstawicielem Zamawiającego jest -……………………………………………………….

5.

Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do sporządzenia
i dostarczenia Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), przed
rozpoczęciem robót budowlanych.

6.

Zamawiający wymaga:
a) ciągłej obecności na budowie kierownika budowy;
b) obecności kierowników robót w czasie realizacji robót zgodnych z ich specjalnością,

co będzie potwierdzone wpisami w dzienniku budowy.
7.

Zmiana osób, które pełnią funkcje kierownika budowy i kierowników robót, wskazanych
w ust. 2 i 3 i w ofercie Wykonawcy, wymagać będzie uzyskania akceptacji Zamawiającego.

8.

Jeżeli w trakcie wykonywania robót konieczna będzie zmiana osób, wskazanych w ust.
2 i 3 oraz w ofercie Wykonawcy, nie stanowi to zmiany Umowy.
§ 11 Kary umowne

1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 5 ust 1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia upływu terminu
umownego zakończenia robót określonego w § 3;
b) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych zadań w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
umownego

określonego

w

harmonogramie

rzeczowo-finansowym,

będącym

załącznikiem do umowy, licząc od umownego terminu ich wykonania;
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1, za każdy dzień
zwłoki licząc od wyznaczonego terminu usunięcia wad;
d) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiada Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego
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w § 5 ust 1 niniejszej umowy.
2.

Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust.1 wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną:

a)

za

nieprzedłożenie

Zamawiającemu

kopii

umów

lub

innych

dokumentów,

o których mowa w § 1a ust.2 w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku
do terminu wskazanego przez Zamawiającego;
b)

z tytułu stwierdzenia przez Zamawiającego nie zatrudnienia przy realizacji
zamówienia którejkolwiek z osób wskazanych w § 1a ust.1 w wysokości iloczynu
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez
Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę lub i/ Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia pracowników, o których mowa w § 1a ust.1 n a podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie
realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdego
pracownika świadczącego usługi, w stosunku do którego Wykonawca nie wypełnił
obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

3.

Strony zastrzegają sobie, że niezależnie od kar umownych mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

4.

Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy,

5.

Łączna wartość kar umownych nie przekroczy 50 % wartości zamówienia.

6.

Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty
wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.

7.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia lub
kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8.

Jeżeli wysokości szkody, poniesionej przez Zamawiającego, przekroczy wysokość kar
umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych Kodeksu cywilnego.
§ 12 Odstąpienie od umowy

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,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2.

Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie
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wyznaczonym przez Zamawiającego lub zwłoka w stosunku do szczegółowego
harmonogramu rzeczowego robót zaakceptowanego przez Zamawiającego przekroczy
21 dni kalendarzowych, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od
umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu jej wykonania.
3.

Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny
z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu
Zamawiający może od umowy odstąpić.

4.

W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
protokół inwentaryzacji robót w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania
umowy.

5.

Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania
umowy, których zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji.
§ 13 Zabezpieczenie

1.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4 %
wartości brutto oferty, co stanowi kwotę: ……zł (słownie: ……. ………………………….).

2.

Zabezpieczenie

należytego

wykonania

umowy

zostaje

wniesione

w

formie:

……………………………………………………………………………………………..
3.

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na rachunku bankowym
Zamawiającego.

4.

Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową to:
a)

70% zabezpieczenia, stanowiącego kwotę ………. zł, zostanie mu zwrócone w ciągu
30 dni po końcowym bezusterkowym odbiorze robót, potwierdzonym protokółem
odbioru. 70% zabezpieczenia w kwocie j.w. wniesione w innej formie niż pieniężna,
zostanie

zwolnione

po

dostarczeniu

Zamawiającemu

dokumentu na

30%

zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót;
b)

30% pozostałego zabezpieczenia, stanowiącego kwotę: ……. zł, zostanie mu
zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi.

5.

6.

Wykonawca otrzyma zwrot całego zabezpieczenia kwotowego w przypadku:
a)

wykonania robót zgodnie z umową;

b)

usunięcia usterek i wad w czasie rękojmi.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy w przypadku:
a)

niewykonania przez Wykonawcę robót zgodnie z umową (70% wartości);

b)

nie usunięcia usterek i wad w okresie rękojmi (30% wartości).
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§ 14 Zmiany umowy
1.

Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli
zmiany będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian
wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, a w szczególności zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć:
1) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi
wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od
Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj:
−

siły wyższej tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia. Strony za
okoliczności siły wyższej uznają w szczególności: powódź, huragan lub trąba
powietrzna, trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, pożar, działania
wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony stan
klęski żywiołowej;

−

wykrycie instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nieujętych w dokumentacji
projektowej i niezinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji
i urządzeń, a wymagających przebudowy w związku z wykonywaniem przedmiotu
umowy;

−

odkrycie na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym
i historycznym;

−

konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy;

−

okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki
atmosferyczne,

utrudniające

lub

uniemożliwiające

terminowe

wykonania

przedmiotu umowy;
−

opóźnienia, nie wynikające z winy Wykonawcy, w uzyskaniu wszelkich zezwoleń,
decyzji, uzgodnień, opinii, ekspertyz itp. Warunkujących wykonanie przedmiotu
umowy;

−

rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej
umowy przez Zamawiającego w drodze

udzielenia zamówienia dodatkowego

zgodnie z treścią właściwych przepisów odrębnych;
−

konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż
wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu zamówienia.

2) Zmiany w sposobie realizacji przedmiotu umowy w postaci:
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−

zmiany rozwiązań technicznych/technologicznych, w tym materiałów i urządzeń,
powodujące poprawienie parametrów technicznych obiektu budowlanego, z uwagi
na postęp technologiczny;

−

konieczności realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach, dokumentacji
technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia;

−

odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków
technicznych/technologicznych

skutkujących

niemożnością

zrealizowania

przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
−

konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych w tym zmiany materiałów i urządzeń ze względu
na zmiany obowiązującego prawa;

−

wprowadzenia

uzgodnionych

rozwiązań

zamiennych

w

stosunku

do

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do
prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na
dzień odbioru robót przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu umowy
określonego w § 2 ust. 1 umowy;
−

zmiany rozwiązań technicznych/technologicznych, w tym materiałów i urządzeń,
nowocześniejszych niż zawarte w dokumentacji projektowej, korzystnych pod
względem eksploatacyjnym lub kosztowym dla Zamawiającego tzn. powodują
obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację lub/i
konserwację.

3) Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy (adresu).
4) Zmiany ustawowej stawki podatku VAT wprowadzona w życie po dacie podpisania
umowy i w konsekwencji zmiana wynagrodzenia (przy czym zmianie ulega kwota
podatku VAT i kwota brutto, kwota netto pozostaje bez zmian).
5) Zmiany, polegające na ograniczeniu zakresu robót budowlanych w przypadku, gdy
wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu
umowy (roboty zaniechane) wraz ze skutkami zmiany wysokości wynagrodzenia
w oparciu o kalkulację kosztów wynikającą z kosztorysu ofertowego.
6) Sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla Zamawiającego.
7) Zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom,.
8) Konieczności zmiany osób odpowiedzialnych: za nadzór nad realizacją umowy ze
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strony Zamawiającego, za pełnienie funkcji kierownika/kierowników robót.
9) W przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe,
a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące
przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny dla wyeliminowania tych błędów.
10) Wszystkie powyższe postanowienia opisane w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu
stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian
postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron
wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany. Podstawą do zawarcia aneksu
są dokumenty (decyzje, protokoły, notatki itp.), z których wynika uzasadnienie
dokonanych zmian.
11) Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogą
być wprowadzone do umowy w każdym czasie.
12) Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez Umocowanych przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod
rygorem nieważności.
§ 15. Odbiór pogwarancyjny
1.

Zamawiający wyznacza termin pogwarancyjnego odbioru robót nie później niż ostatniego
dnia gwarancji ustalonego w umowie oraz wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie
usunięcia ewentualnych wad po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

2.

Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad, ujawnionych przy odbiorze oraz
w okresie gwarancji i rękojmi, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.

3.

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o dokonaniu usunięcia
wad stwierdzonych w toku odbioru pogwarancyjnego, w celu wyznaczenia przez
Zamawiającego terminu na dokonanie ponownego odbioru pogwarancyjnego.
§ 16 Prawa autorskie

1.

Wykonawca oświadcza iż posiada pełnię praw autorskich na wykonaną dokumentację
i swobodę w ich dysponowaniu.

2.

Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego w dniu protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy określonego w § 1 ust.3 pkt a niniejszej umowy, autorskie prawa
majątkowe do wykonanej w ramach umowy dokumentacji projektowej na wszystkich
polach eksploatacji wymienionych w Ustawie z dnia 4 luty 1994r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.), w tym między innymi
w zakresie:
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1)

utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzane każdą techniką egzemplarzy
utworu, w tym wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2)

obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których dokumentację
projektową utrwalono w dowolnej postaci płatnej lub bezpłatnej we wszystkich polach
eksploatacji;

3.

3)

korzystania na własny użytek;

4)

wyrażenia zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym.

Zamawiający ma prawo do przeniesienia praw autorskich do dokumentacji na osoby
trzecie.

4.

Wykonawca

oświadcza,

że

przenosi

na

Zamawiającego

własność

wszystkich

egzemplarzy dokumentacji projektowej, które Zamawiającemu wydaje zgodnie z umową.
5.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie jest ograniczone czasowo i terytorialnie.
§ 17 Postanowienia końcowe

1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z przepisami
wykonawczymi do tej ustawy i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych.

2.

Sprawy sporne we własnym zakresie rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.

3.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym 2 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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