Załącznik nr 4 do SWZ

UMOWA NR …………

Projekt umowy

zawarta w dniu .................w Bisztynku pomiędzy:
Gminą Bisztynek z siedzibą w Bisztynku przy ul. Kościuszki 2, 11 - 230 Bisztynek
zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez
Marka Dominiak - Burmistrza Bisztynka
przy kontrasygnacie Elżbiety Banaszkiewicz - Skarbnika Gminy i Miasta Bisztynek
NIP: 743 197 63 53
REGON: 510743597
a:
……………………………………………………………………………………………….……...
NIP: ........... REGON: ................
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:
……………………………………………..
W treści umowy ZAMAWIAJĄCY oraz WYKONAWCA zwani są również Stronami.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:
Przedmiot umowy
§1
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, jakim są roboty
budowlane, obejmujące zadanie pn.: „Przebudowa części pomieszczeń szkolnych SP w
Sątopach z przeznaczeniem na dwa oddziały przedszkolne”.
Opis przedmiotu umowy oraz szczegółowy zakres robót objętych umową określa projekt
budowlany, ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar
robót, specyfikacja warunków zamówienia, oferta Wykonawcy oraz kosztorys szczegółowy
opracowany przez Wykonawcę, które są integralną częścią niniejszej umowy.
Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z dokumentami, o których mowa
w ust. 2, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami,
aprobatami technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami między stronami umowy oraz na ustalonych
niniejszą umową warunkach.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami zamówienia i uznaje je za wystarczającą
podstawę do całościowej i kompletnej realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi żadnych zastrzeżeń
co do jej treści, uznając ją za kompletną.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty budowlane, które okażą się niezbędne do
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób gwarantujący stałe
użytkowanie obiektu na potrzeby zajęć przez cały okres trwania robót budowlanych, z
uwzględnieniem §6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia

2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
palcówkach:
1) Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach szkoły lub placówki
przeprowadza się pod nieobecność w tych pomieszczeniach osób, którym szkoła lub placówka
zapewniają opiekę.
2) Zajęcia poza pomieszczeniami szkoły lub placówki nie mogą odbywać się w tych miejscach,
w których prowadzone są prace wymienione w ust. 1.
3) W przypadku konieczności przeprowadzenia prac remontowych, naprawczych lub
instalacyjnych w czasie funkcjonowania szkoły lub placówki prace te organizuje się w sposób
nienarażający osób pozostających pod opieką szkoły lub placówki na niebezpieczeństwo i
uciążliwości wynikające z prowadzonych prac oraz z zastosowaniem szczególnych środków
ostrożności.
4) Miejsca prowadzenia prac, o których mowa w ust. 1 i 3, należy zabezpieczyć przed dostępem
osób nieuprawnionych, w szczególności uczniów.
7. Zamawiający wstrzymuje prowadzenie prac budowlanych na czas egzaminów klas ósmych, tj. w
dniach 25 – 27 maj 2021r.
8. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i środki umożliwiające
realizację niniejszej umowy.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w
sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu
umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
10. Zmiany, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone
przez Zamawiającego.
11. Zmiany, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu oraz wykonanie robót budowlanych, które
nie zostały ujęte w dokumentach, o których mowa w ust. 2, a są konieczne do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie wymagają zawarcia
odrębnej umowy.
12. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Wyroby budowlane
§2
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości
wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. z
2020 r., poz. 471) oraz wymaganiom określonym w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość
zastosowanych do robót materiałów.
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, na jego żądanie kopie wymaganych zgodnie z
obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte do
wykonania umowy.
Termin wykonania
§3
1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy, rozpoczyna się z dniem podpisania umowy
w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Jako planowany termin zakończenia realizacji zadania, Strony ustalają termin: trzy miesiące od
dnia podpisania umowy.
3. Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest dzień zgłoszenia gotowości do odbioru,
pod warunkiem późniejszego podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.
Wynagrodzenie
§4
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
9.

10.

11.

12.
13.

Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalają
wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości …………… złotych (słownie: ………………).
Podatek VAT, w kwocie …………. złotych. Łączna należność (brutto) wynosi ……………..
złotych (słownie: ………………………….).
Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. jest niezmienne przez cały okres realizacji
umowy, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową
oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, dostawy urządzeń i sprzętu
ujętego w tych dokumentach oraz ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów
związanych z realizacją przedmiotu umowy a także oddziaływania innych czynników mających
lub mogących mieć wpływ na koszty.
Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po jego wykonaniu, na
podstawie protokołu odbioru robót zatwierdzonego przez Zamawiającego.
Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę, wystawioną na podstawie
bezusterkowego protokołu odbioru robót. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni licząc od dnia
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
Dane niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury:
Gmina Bisztynek, ul. Tadeusza Kościuszki 2,
11-230 Bisztynek NIP: 743 197 63 53.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki, jak i rozliczeń częściowych.
Za dzień dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
Faktura za prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy ……………………………………………
Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorącym udział w realizacji przedmiotu zamówienia. Dowodami, o których
mowa powyżej mogą być oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców
stwierdzające uregulowanie należności z tytułu wykonania robót im zleconych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa
w pkt. 9, wstrzymuje się wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia
przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu
wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt. 9, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania
odsetek.
Wykonawca oświadcza, jako wierzyciel z tytułu niniejszej umowy, że nie przeniesie
wierzytelności, będącej przedmiotem niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatność za fakturę z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatności, tzw. split payment.
Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub
zdarzenia pozostające poza zakresem VAT.

14. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w
systemie podzielonej płatności.
15. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w umowie i fakturze
należy do Wykonawcy i jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

Obowiązki Zamawiającego
§5
Zamawiający zobowiązany jest do:
1. Przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji niezbędnej do realizacji umowy,
2. Przekazania Wykonawcy terenu budowy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy,
3. Odbioru należycie wykonanych robót budowlanych,
4. Regulowania płatności wynikających z wystawionej faktury, na zasadach określonych w § 4
niniejszej umowy.
Obowiązki Wykonawcy
§6
Wykonawca, zobowiązany jest do:
1. Wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 z należytą starannością zgodnie z:
1) umową;
2) dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 2
3) złożoną ofertą;
4) obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego,
5) obowiązującymi normami, sztuką i wiedzą budowlaną i szczególną starannością,
6) §6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i palcówkach.
2. Przejęcia terenu robót od Zamawiającego.
3. Zabezpieczenia i oznakowania terenu robót.
4. Terminowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją, zasadami
wiedzy technicznej, przepisami prawa, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i
technologicznymi oraz obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa.
5. Ponoszenia odpowiedzialności za właściwe prowadzenie robót, bezpieczeństwo i ochronę zdrowia
oraz przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymanie na własny koszt wszelkich
zabezpieczeń i urządzeń z tym związanych.
6. Wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza, zapewnienie mediów niezbędnych do realizacji
robót budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie budowy, a także
prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Podjęcia niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione.
8. Wstrzymania prac budowlanych na czas egzaminów klas ósmych, tj. w dniach 25 – 27 maj 2021r.
9. W czasie realizacji robót do obowiązków Wykonawcy należy:
1) zapewnienie ciągłego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobę uprawnioną,
2) zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania określone w SWZ i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robót,
3) utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od zbędnych materiałów,
odpadów i śmieci,
4) umożliwienie przeprowadzenia odbiorów robót,

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

5) przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych,
6) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.
Zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach
robót.
Przygotowania robót i wymaganych dokumentów łącznie z dokumentacją powykonawczą do
dokonania odbioru.
Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie
odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji.
Umożliwienia wstępu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do których należy
wykonywanie zadań określonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz.U.
z 2020r., poz. 1333 ze zm.) oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.
Informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą
wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.
Po zakończeniu robót - uporządkowania i przekazania Zamawiającemu terenu budowy wraz z
przedmiotem niniejszej umowy w terminie ustalonym na dzień odbioru końcowego robót.
Naprawienia i doprowadzenia na swój koszt do stanu poprzedniego, w przypadku spowodowania
szkody a także zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, ich części bądź urządzeń.
Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.
Zagospodarowania odpadów powstałych w toku wykonywania robót budowlanych we własnym
zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewnienia na własny koszt kontenera na
odpady i transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji.
Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
kadrę posiadającą zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.
Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi
wykonanie przedmiotu umowy.
Podwykonawstwo
§7

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy na warunkach
określonych ustawą Pzp, dokumentacją zamówień oraz niniejszą umową.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
4. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt. 3;
3) gdy zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami
niniejszej umowy.
5. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez
Zamawiającego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 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 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w pkt. 4.
8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez
Zamawiającego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 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% wartości niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których
przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, jako niepodlegający
niniejszemu obowiązkowi. 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 pkt. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w pkt. 3 , Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
11. Przepisy pkt. 2-10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
12. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie
obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.
13. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne oraz ponosi
pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość robót budowlanych wykonywanych przez
podwykonawców.
14. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie
traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
15. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami
powinny być zawarte na piśmie pod rygorem nieważności.
16. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawców jak za własne. Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela
Wykonawca, który ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest
zapewnić właściwą koordynację robót powierzonych poszczególnym podwykonawcom.
17. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
18. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do
dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.
27.

Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą,
dalszym Podwykonawcą.
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian zawartych umów
podwykonawczych oraz zmian zakresu zadania powierzonego do wykonania przez
podwykonawców.
Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 19, 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.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie umownych
robót podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie
faktury:
1) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez
nich faktur,
2) dowodów zapłaty wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców lub dalszych
podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców. Dowodem zapłaty jest kopia
polecenia przelewu,
3) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w
dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi
wymagalnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawców, lub dalszych
podwykonawców wynikającymi z umowy podwykonawstwa.
Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do
czasu uregulowania jego zobowiązań wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
Jeśli opóźnienie w zapłacie wymagalnego należnego podwykonawcom lub dalszym
wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiający ma prawo dokonać zapłaty kwoty należnej
Podwykonawcom bezpośrednio na jego rzecz pomniejszając Wykonawcy wynagrodzenie o
zapłacone Podwykonawcy kwoty.
W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przyczyny odmowy zapłaty (uwagi) oraz szczegółowo
umotywuje Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani warunków jego umowy z podwykonawcą
w terminie 7 dni, od dnia wystąpienia o uzasadnienie przez Zamawiającego. Zamawiającemu
przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z
warunków umowy z podwykonawcą, a także domagania się od podwykonawcy złożenia
stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez Podwykonawcę w przypadku :
1) zawarcia umowy z Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego,
2) zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,

3) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z Podwykonawcą zgłoszonych przez
Zamawiającego lub innego naruszenia art. 6471 Kodeksu cywilnego.
28. Wykonawca zobowiązuje się koordynować prace realizowane przez podwykonawców, z
zastrzeżeniem, że Stroną dla Zamawiającego będzie w każdym przypadku Wykonawca.
29. Konieczność 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w pkt. 18, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na
sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi podstawę do
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
Odbiory robót budowlanych
§8
Strony ustalają, że datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest dzień zgłoszenia gotowości
do odbioru, pod warunkiem późniejszego podpisania bezusterkowego protokołu odbioru
końcowego robót. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego
rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
2. Strony ustalają, że obowiązywać będą następujące odbiory robót:
1) odbiór końcowy robót,
2) odbiór pogwarancyjny.
3. Odbiór końcowy robót przeprowadza Zamawiający w ciągu 14 dni, licząc od daty zgłoszenia przez
Wykonawcę gotowości do odbioru.
4. W odbiorze końcowym robót uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.
O terminie odbioru końcowego Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę co
najmniej 2 dni przed dniem rozpoczęcia czynności odbioru.
5. Najpóźniej na 3 dni przed dniem odbioru końcowego robót, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę
prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) a w szczególności:
a) sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robót, wykaz zmian w stosunku do
przedmiaru robót oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotyczące
warunków realizacji, termin rozpoczęcia i zakończenia robót),
b) inne dokumenty przewidziane w wymaganiach i specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robót oraz inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty.
c) kompletną geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w formie GIS/CAD na nośniku CD
oraz w formie papierowej.
Dokumenty wymienione w podpunkcie c) należy przedłożyć w dwóch egzemplarzach. Koszt
sporządzenia tych dokumentów obciąża Wykonawcę.
6. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru robót usterek, w protokole o którym mowa w pkt. 6
Zamawiający wskaże Wykonawcy usterki do usunięcia oraz wyznaczy termin na ich usunięcie.
8. Po upływie terminu na usunięcie usterek, Zamawiający w terminie 14 dni dokona odbioru
końcowego robót z uwzględnieniem usuniętych usterek.
9. Zamawiający uzna przedmiot umowy za należycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy, stwierdzonym protokołem odbioru robót.
10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, Zamawiający odmówi odbioru z winy
Wykonawcy.
11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:
1.

1) nadające się do usunięcia, wówczas Zamawiający zażąda usunięcia wad, wyznaczając
odpowiedni termin usunięcia tych wad, który zostanie stwierdzony protokolarnie;
2) nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może:
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej
i technicznej przedmiotu umowy,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiający może zażądać rozebrania elementów przedmiotu umowy z wadami na koszt
i ryzyko Wykonawcy oraz zażądać ponownego wykonania przedmiotu umowy bez
dodatkowego wynagrodzenia lub odstąpić od umowy.

Samodzielne funkcje na budowie
§9
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wykonawca na swój koszt ustanawia Kierownika Budowy w osobie:
……………………., Nr uprawnień ……………….., tel. kontaktowy ……………….. .
Obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).
Kierownik budowy (kierownicy robót) jest zobowiązany uczestniczyć w naradach
koordynacyjnych.
W dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy oświadczenie kierownika budowy,
o podjęciu obowiązków kierownika budowy.
Wykonawca ma prawo z własnej inicjatywy dokonać zmiany kierownika budowy za zgodą
Zamawiającego.
Zamawiający może zażądać każdorazowo od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli
uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać
zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 4 dni od daty złożenia wniosku przez
Zamawiającego.
Gwarancja jakości i rękojmia
§10

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości i rękojmi
za wady przedmiotu umowy przez okres ……. miesięcy licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń
protokołu odbioru końcowego robót. Gwarancja ta nie dotyczy oznakowania poziomego.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny
(kartę gwarancyjną) w dacie odbioru robót.
Wykonawca oświadcza, że objęty kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany
zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, umową, dokumentacją projektową, specyfikacją
wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno –
budowlanymi.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad w
przedmiocie umowy, ujawnionych po odbiorze końcowym.
Zgłoszenie wad może nastąpić, według wyboru Zamawiającego w formie pisemnej lub za pomocą
poczty elektronicznej.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłaszanych przez Zamawiającego wad w terminach,
wyznaczonych przez Zamawiającego.

Jeżeli usunięcie wad ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie, o którym mowa w
pkt. 3, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający
wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych.
9. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa
usunięcia wad.
10. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę lub nie wywiązywanie się z terminów, o
których mowa w pkt. 3 i 4, Zamawiający bez dodatkowego wezwania zleci usunięcie tych wad
innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub jeżeli sytuacja ta ma miejsce w okresie
rękojmi potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy
i Zamawiającego.

8.

12. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.
13. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, okres gwarancji zostanie wydłużony o okres
pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia.
Wykonanie robót w zastępstwie Wykonawcy w sytuacji wymienionej w punkcie 7 nie ogranicza
zakresu i terminów gwarancji i rękojmi.
14. Zamawiający będzie dokonywał w okresie gwarancji przeglądów z tytułu gwarancji z udziałem
Wykonawcy nie rzadziej niż raz w roku, a także w miarę potrzeby.
15. Zamawiający przed upływem okresu rękojmi wyznaczy termin przeglądu gwarancyjnego,
zawiadamiając o terminie Wykonawcę.
16. Odbiór pogwarancyjny odbędzie się na wniosek Zamawiającego. Termin odbioru Zamawiający
zobowiązany jest wyznaczyć na 30 dni przed upływem okresu gwarancji i zawiadomić o nim
Wykonawcę co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą odbioru. Protokół odbioru sporządza
Zamawiający i doręcza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru. W przypadku stwierdzenia wad
lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od
daty przeglądu. Koszty naprawy wad i usterek ujawnionych przy odbiorze i spisanych w protokole
ponosi Wykonawca.
17. Po usunięciu wszystkich stwierdzonych usterek, Zamawiający podpisze protokół odbioru
pogwarancyjnego.
18. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o
naprawienie szkody na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
§ 11

1.

2.
3.

4.

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.
1,
co
stanowi
kwotę
……………………….
zł
(słownie:
……………………………………………).
Zabezpieczenie zostało wniesione 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.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub

prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia
należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego
praw wynikających z zabezpieczenia.
5. Kwota w wysokości ……………… zł (słownie: ………………………………..) stanowiąca 70%
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia
odbioru końcowego robót.
6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca
30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj ……………………. zł (słownie:
…………………………….), zostanie zwrócona w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za
wady lub gwarancji.
7. W przypadku konieczności przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego
podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikający z aneksu do umowy.
Ubezpieczenie
§12
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
zgodnej z przedmiotem umowy.
2. W przypadku konieczności kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 Wykonawca zobowiązany
jest do przedłożenia Zamawiającemu bez odrębnego wezwania dokumentu potwierdzającego
kontynuację ubezpieczenia
W przypadku konieczności przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo jeśli nie
jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z przedłużonego
terminu realizacji umowy.
1.

3.

Kary Umowne
§ 13
1. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących
przypadkach:
1) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego
w § 4 ust. 1.;
2) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
3) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości lub
rękojmi za wady – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1, za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki;
4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom –
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1;
5) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1;
6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,5% wynagrodzenia
brutto określonego w § 4 ust.1;
7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1;

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w
wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1;
Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia
od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawcy przysługuje kara umowna
- w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może
przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
Kary umowne mogą podlegać sumowaniu, jeżeli podstawą ich naliczania jest tożsame zdarzenie.
Jeżeli wartość wyrządzonej szkody przekracza wartość naliczonych kar umownych, Stronom
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, bez
konieczności składania odpowiedniego oświadczenia woli w tym przedmiocie.
Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia stronie wezwania do
zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary
umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia
Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek
innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.
Odstąpienie od umowy nie skutkuje utratą praw do żądania kar umownych z innych tytułów.
Odstąpienie od umowy
§ 14

Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo odstąpienia od
umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach, gdy:
1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy,
2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej
niż 7 dni pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego,
3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie
rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest
dochowanie terminu zakończenia robót,
4) Wykonawca podzleca całość robót bez zgody Zamawiającego,
5) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami bezpieczeństwa
pracy lub postanowieniami niniejszej umowy,
2. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości o przyczynie odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowiązany:
1) wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności i
zabezpieczyć przerwane roboty i teren budowy,
2) przekazać teren budowy wraz z wykonanymi robotami oraz dokumentacją znajdującą się w
jego posiadaniu, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne dokumenty,
za które Wykonawca otrzymał płatność,

5.

6.

3) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzić przy udziale Zamawiającego
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,
Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia od umowy;
2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy
nastąpi na podstawie:
1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w kosztorysie ofertowym
nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu umowy,
2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w kosztorysie
ofertowym obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorys ten
opracowany będzie w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, a ilości wykonanych robót zgodnie z dokonanymi obmiarami.

Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych obowiązującymi
przepisami oraz postanowieniami umowy. Oświadczenie w sprawie odstąpienia powinno być dokonane
w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności.
Zmiany w umowie
§ 15
Zmiana postanowień i uzupełnienia treści zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą
obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty na podstawie art. 455 ustawy Pzp., w szczególności w zakresie:

1.

2.1. rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy - na
wniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem
wyrażenia zgody przez Zamawiającego;
2.2. zmiana terminu realizacji zamówienia o czas opóźnienia realizacji przedmiotu umowy, jeżeli takie
opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w sytuacji:
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 robót, konieczności zmian
uproszczonej dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub mogły
mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, gdy opóźnienie we wspomnianym
zakresie wyniesie ponad 14 dni,
b) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia,
uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, któremu nie
można było zapobiec mimo dochodzenia należytej staranności ani nie można było przewidzieć
przed zawarciem umowy,
Za siłę wyższą warunkującą zmianę terminu realizacji umowy uważać się będzie w szczególności:
powódź, pożar, pandemie, epidemie i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
działania wojenne, promieniowanie lub skażenia;
c) opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe
organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
d) braku 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,
e) konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania
przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień
dodatkowych i uzupełniających, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
f) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu umowy dokonanych na wniosek Zamawiającego,
g) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części w całości) na żądanie
Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na okres
trwający łącznie ponad 14 dni,
h) wystąpienia protestów mieszkańców uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w
całości bądź w części,
i) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych skutkujących
niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach
technologicznych,
j) stwierdzenia
istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury
podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
2.3. zmiany co do sposobu i warunków realizacji przedmiotu umowy w sytuacji:
a) konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach czy dokumentacji
technicznej, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających od
przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, skutkujących niemożnością
zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
c) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji
technicznej, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej
infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych
bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
d) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia tych kolizji, w
sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie będzie możliwe ze względu na konieczność
skoordynowania robót z wykonawcą innych robót,
e) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,
f) wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w uproszczonej
dokumentacji projektowej, w granicach i na zasadach określonych ustawą Prawo budowlane,
których konieczność dokonania wskazana została przez kierownika budowy w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, nie powodujących istotnego odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji
projektowej lub warunków pozwolenia na budowę - na wniosek Zamawiającego lub
Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem

wyrażenia zgody przez Zamawiającego.
2.4. zmiany zakresu przedmiotu umowy w sytuacji:
a) wystąpienia sytuacji braku możliwości realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy
przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na protesty mieszkańców czy protesty
społeczne, uwarunkowania techniczne czy okoliczności formalno-prawne, przy jednoczesnym
obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu
umowy.
b) zmiany umowy, co do zakresu robót, które Wykonawca może powierzyć podwykonawcy do
realizacji - na wniosek Wykonawcy (lub Zamawiającego).
c) zamian przewidzianych w ustawie (np. zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania
umowy) na wniosek wykonawcy lub zamawiającego.
2.5. zmiany kierownika budowy na wniosek Wykonawcy w przypadku:
a) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy,
b) nie wywiązywania się kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy,
c) jeżeli zmiana kierownika budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych
od Wykonawcy.
2.6. Zmiany kierownika budowy na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy nie wykonuje on
swoich obowiązków wynikających z umowy, Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika
budowy/robót zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie.
W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania
określone w SIWZ.
2.7. Zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji
przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem umowy. W
takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego
w § 4 ust. 1 umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części
wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 dopuszczone będą wyłącznie po złożeniu wniosku przez
Wykonawcę i po akceptacji Zamawiającego.
4. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania robót, jeżeli Wykonawca w ciągu
3 dni od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2.2 nie przedłoży uzasadnionego wniosku
o przedłużenie terminu.
5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
6. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 2 , dopuszcza się zmiany umowy na wniosek Wykonawcy, w
przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1842 ze
zm.).
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Kontakt
§16
Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego sprawuje pracownik Urzędu Miejskiego
w Bisztynku – …………………, tel. ………………., e-mail ……………… .
Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy sprawuje pracownik – …………………, tel.
……………………, e-mail …………………….. .

Ochrona danych osobowych
§17
W celu właściwego zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych powierzonych przez strony,
zobowiązują się one do zachowania najwyższej staranności, w tym do postępowania zgodnego z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781)
oraz przepisów wykonawczych, jeśli takie dane zostaną pozyskane przez strony przy wykonywaniu
umowy. W takiej sytuacji, Wykonawca/ Zamawiający odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec
Wykonawcy/ Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z umową przetwarzania
powierzonych danych.
Załączniki
§18
Załączniki stanowiące integralną część umowy:
1. Oferta Wykonawcy,
2. Kosztorys ofertowy Wykonawcy,
3. Dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 2.
Postanowienia końcowe
§19
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi oraz
przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.
§20
Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciom sądu powszechnego
właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§21
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
2 egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający
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