Załącznik nr 5 do SIWZ

PROJEKT
U M O W A NR ..............
W dniu .............................w Szczuczynie pomiędzy
Gminą Szczuczyn, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn,
NIP: 719-155-67-22, REGON: 450669766 zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
reprezentowanym przez :
Artura Kuczyńskiego – Burmistrza Szczuczyna
przy kontrasygnacie Skarbnika – Małgorzaty Jarmutowskiej
a
....................................................................................................................................................
z siedzibą w …………………………….. przy ulicy ………………………………….
NIP: ………………………., REGON: ……………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
....................................................................................................................................................

W wyniku wyłonienia przez Zamawiającego Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
– zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn.
zm.) na zadanie pn: „Rewitalizacja zdegradowanej działki numer 863 poprzez budowę strefy
aktywności fizycznej w Szczuczynie” została zawarta umowa o następującej treści.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na
zagospodarowaniu całości działki numer 863 położonej w m. Szczuczyn poprzez:
a) Roboty ziemne związane z ukształtowaniem terenu, usunięcie karczy i korzeni po
zakrzaczeniu.
b) Budowę asfaltowego, rowerowego placu zabaw – PUMPTRACK. Asfaltowy, tor rowerowy
- PUMPTRACK składa się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek”
ułożonych w takiej kolejności, by możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości
bez pedałowania. Przeszkody toru wraz z zakrętami tworzą zamkniętą pętlę po której
można jeździć w obu kierunkach. Dla maksymalnego wykorzystania terenu projektuje się
liczne odnogi i alternatywne linie przejazdu.
c) Wykonanie ciągów pieszych z kostki betonowej.
d) Wykonanie placów rekreacyjnych z kostki betonowej i piasku.
e) Wykonanie podjazdów z kostki betonowej (w tym podjazdu dla osób niepełnosprawnych
z balustradami).
f) Montaż elementów małej architektury tj. kosze na śmieci, ławki, stojaki rowerowe,
tablica informacyjna, ogrodzenie stalowe z łańcuchami, lampy solarne, urządzenie
zabawowe -stożek linowy, zjeżdżalnia grupowa, murek o funkcji siedziska.
g) Nasadzenie drzew i krzewów.
h) Wykonanie zieleńców na całości działki nie objętej utwardzeniami i innymi
nawierzchniami (np. kostką brukową, lub naw. z piasku).
2. Roboty należy wykonać na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej opracowanej
przez „GRAF” Pracownia Architektoniczno – Graficzna, ul. Czysta 14, 15-463 Białystok
zatwierdzonej zgłoszeniem WA.6743.235.2019 z dnia 20.09.2019r. wydanym przez Starostę
Grajewskiego.
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3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy zakres robót/prac do
wykonania zawiera załącznik numer 5 i 8 do SIWZ, stanowiące wzór umowy, dokumentację
projektową.
4. Wykonawca oświadcza, że na etapie przygotowania oferty wyjaśnił z Zamawiającym wszelkie
wątpliwości dotyczące zarówno zakresu robót do wykonania jak i dokumentacji projektowej
opisującej te roboty.
§2
TERMINY WYKONANIA UMOWY
Ustala się następujący termin realizacji przedmiotu umowy: zakończenie realizacji zamówienia do
dnia 30.09.2020 roku.
§3
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający zobowiązany jest w szczególności:
1. Przekazać kopie pozwoleń, dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy, tj. …...................... . Przekazanie
dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
2. Przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od dostarczenia przez Wykonawcę
dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Zapewnić nadzór inwestorski w osobie:
a) ………………………………………………
Inspektor nadzoru działa w imieniu Zamawiającego w zakresie przekazanych uprawnień i
obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy, w granicach określonych w ustawie –
Prawo budowlane.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wyżej wymienionych osób. O dokonaniu zmiany
Zamawiający powiadomi na piśmie wykonawcę na 2 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.
4. Kontrolować realizację robót ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji jakichkolwiek zmian w
kolejności wykonywania robót, zaangażowania odpowiedniej i fachowej siły roboczej oraz
środków techniczno - organizacyjnych.
5. Kontrolować rozpoczęcie i zakończenie wykonywania poszczególnych robót i ostatecznego
zakończenia realizacji poszczególnych etapów.
6. Potwierdzać, przy udziale inspektora nadzoru, zakres faktycznie wykonanych robót zgodnie z
umową.
7. Nadzorować wprowadzanie ewentualnych zmian lub uzasadnionej obowiązującymi przepisami
albo innymi przypadkami uzgodnionymi z Inwestorem aktualizacji dokumentacji projektowej w
trakcie budowy.
8. Ustalać terminy usunięcia ewentualnych wad przedmiotu umowy oraz obniżać wynagrodzenie za
wady uznane jako nie nadające się do usunięcia.
9. Nadzorować przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów BHP, Ppoż, przepisów wynikających z
postanowień Prawa Budowlanego, zapisów BiOZ oraz egzekwować utrzymanie ogólnego
porządku na placu budowy.
10. Kontrolować dokumenty zatwierdzające materiały, sprzęt i urządzenia dostarczane
i wbudowywane przez Wykonawcę.
11. Uczestniczyć w konsultacjach, które okażą się niezbędne dla zapewnienia właściwego wykonania
umowy.
12. Dokonywać odbiorów robót zgodnie z § 7 niniejszej umowy.
13. Inwestor nie udostępnia Wykonawcy energii elektrycznej i wody.
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§4
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowiązuje się:
1. Dostarczyć oświadczenia kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia i przyjęcie obowiązku kierowania budową oraz dostarczyć informację
zawierającą dane zamieszczane w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt.2 Prawa
budowlanego (Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.) w terminie 3 dni od daty podpisania umowy.
2. Wykonawca winien szczegółowo sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia.
3. Przejąć od Zamawiającego plac budowy.
4. Stosować się do poniższych zasad w zakresie materiałów i urządzeń:
1) wykonać przedmiot umowy z materiałów spełniających wymagania norm zharmonizowanych
lub z materiałów, zgodnych z zasadniczymi wymaganiami na podstawie innych dokumentów,
przewidzianych w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z
2017, poz. 1226) i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z
2016r., poz. 1570)
2) materiały i urządzenia, o których mowa w pkt. 1, powinny odpowiadać co do jakości
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w
art.10 Ustawy Prawo budowlane, Ustawie o wyrobach budowlanych, wymaganiom
Dokumentacji technicznej, SIWZ. Zastosowane materiały powinny być w pierwszym gatunku
(najwyższej jakości).
3) na żądanie Zamawiającego, przed wbudowaniem, przedłożyć na wskazane materiały
certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności
z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi danego wyrobu.
4) w przypadku wątpliwości co do jakości materiałów użytych do wbudowania, wykonać na
żądanie Zamawiającego, badania tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu
stwierdzenia ich jakości. Jeżeli badania wykażą, że zastosowane materiały są złej jakości,
wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztami badań i na własny koszt dokona ich
wymiany.
5. Zagospodarować lub zutylizować materiały pochodzące z rozbiórki i inne stanowiące odpady z
uwzględnieniem wymogów obowiązujących przepisów dotyczących gospodarki odpadami.
6. Powiadomić wszystkich użytkowników sieci podziemnych i naziemnych o terminie rozpoczęcia
robót.
7. Zatrudniania wyłącznie pracowników posiadających aktualne badania lekarskie oraz odpowiednie
szkolenie BHP.
8. Zapewnić wykwalifikowaną kadrę robotniczą oraz ciągłe kierowanie i koordynowanie robót przez
osoby
posiadające
wymagane
uprawnienia
–
kierownikiem
budowy
będzie:.................................................................................
Zmiana w/w osoby w trakcie realizacji musi być zgłoszona na piśmie i zaakceptowana przez
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje takie zmiany w terminie 7 dni od przedłożenia wniosku
wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki w tym
zakresie określone w SIWZ. W/w zmiana zaakceptowana przez Zamawiającego nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.
9. Przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą wraz z zakresem prac
podlegających zleceniu i uzyskać zgodę Zamawiającego na jej zawarcie. Umowa Wykonawcy
zawarta z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego nie rodzi skutków prawnych wynikających z
art. 6471 §5 Kodeksu Cywilnego o solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za
roboty wykonane przez podwykonawcę.
10. Przekazać Zamawiającemu kserokopię umowy z Podwykonawcą (potwierdzoną za zgodność z
oryginałem) niezwłocznie po jej podpisaniu, następnie na bieżąco dokumentować wraz z każdą
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złożoną fakturą (obejmującą należność za roboty wykonane przez Podwykonawcę) wysokość
uwzględnionego w niej wynagrodzenia podwykonawcy, potwierdzonej przez jego
upoważnionego przedstawiciela. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy,
wynikająca z braku Podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych
od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu robót o którym mowa w § 2
Umowy.
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, potwierdzających wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
Na roboty lub prace wykonane przez Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców gwarancji
i rękojmi udziela Wykonawca.
Zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście:
…………………..
Zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą Podwykonawców lub dalszych
Podwykonawców:
……………………….
Zapewnić odpowiednie warunki i przestrzegać przepisy BHP i p.poż. w trakcie prowadzenia robót.
Dostarczyć Zamawiającemu dokument udzielenia gwarancji na okres ………………. miesięcy na
wykonane roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia. Dokument gwarancyjny nie może
przewidywać żadnych dodatkowych warunków dla Zamawiającego jak np. okresowe płatne
przeglądy, umowy serwisowe oraz inne zastrzeżenia, od których zależna miałaby być ważność lub
okres udzielanej gwarancji.
Zapewnić pełną obsługę geodezyjną budowy oraz przekazać Zamawiającemu inwentaryzację
geodezyjną wykonanych robót w 3 egz. w wersji papierowej.
Utrzymać ład i porządek na placu budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody
powstałe na osobach i mieniu w trakcie prowadzenia prac od momentu przejęcia placu budowy
do czasu odbioru końcowego. Odpowiedzialność dotyczy szkód powstałych w trakcie
prowadzenia prac na placu budowy oraz na innym terenie, a związanych z prowadzonymi
robotami, np.: zniszczenie lub zabrudzenie terenu wokół prowadzonych robót budowlanych,
zniszczenie mienia właścicieli posesji przyległych.
Jednocześnie zobowiązuje się Wykonawcę do sukcesywnej dostawy materiałów przewidzianych
do wbudowania. Materiały winny być składowane w taki sposób aby nie utrudniać komunikacji
użytkownikom chodników i ciągów pieszych.
Wykonawca poniesie koszty usunięcia wszystkich szkód powstałych w związku z prowadzonymi
robotami. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie urządzeń podziemnych uwidocznionych w
przekazanej dokumentacji lub odkrytych podczas prac ziemnych.
Dostarczyć polisę ubezpieczeniową obejmującą ubezpieczenie budowy, robót, sprzętu,
zatrudnionych osób i osób trzecich z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w imieniu własnym i podwykonawców
na wysokość nie niższą niż 200.000,00 zł. Polisę należy dostarczyć nie później niż w dniu
rozpoczęcia robót. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej
wysokości za szkody Zamawiającego lub osób trzecich, spowodowane istnieniem wad ukrytych
materiałów lub robót oraz szkody powstałe przy usuwaniu tych wad.
Na żądanie Zamawiającego składać Zamawiającemu raporty – w terminie do 7 dni od zgłoszenia z
postępu robót, określające zgodność postępu robót z zakresem i terminami ustalonymi w
umowie.
W przypadku udziału w realizacji robót podwykonawców należy przedstawiać Zamawiającemu
(wg. potrzeb) oświadczenie podwykonawców, że Wykonawca nie zalega z płatnościami na każde
żądanie Zamawiającego.
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22. Przedstawić Zamawiającemu (w miarę potrzeb) dokument z banku o aktualności rachunku
bankowego.
§5
WYNAGRODZENIE I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, w rozumieniu przepisu art. 632 § 1 Kodeksu
Cywilnego,
zgodnie
ze
złożoną
ofertą,
w
wysokości
…....................................
(słownie:...................................................... ...................................... .......... .....................),
zawierające podatek VAT wg stawki …….% w kwocie ….............…........................zł.
2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i
nie będzie podlegać waloryzacji.
3. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 %
wynagrodzenia
umownego
za
przedmiot
umowy
w
kwocie
……...............
(słownie....................................................................................) w formie ............................
4. Strony postanawiają, że:
1) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu służy pokryciu roszczeń
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i 70 % kwoty wniesionego
zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia zakończenia robót i uznania ich za
należycie wykonane wraz z odsetkami bankowymi po potrąceniu kosztów manipulacyjnych.*
2) 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w
pieniądzu pozostawione będzie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Będzie
ono ulokowane na koncie Urzędu Miejskiego i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu
po upływie okresu ………….. miesięcy od dnia zakończenia robót wraz z odsetkami bankowymi
po potrąceniu kosztów manipulacyjnych i po sporządzeniu protokołu przeglądu zadania z
potwierdzeniem braku lub usunięcia zgłoszonych wad.*
lub (w przypadku wniesienia zabezpieczenia w innych formach niż w pieniądzu)
1) zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy i 70 % wniesionego zabezpieczenia tj. kwota
……….............……. zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia zakończenia robót i uznania ich
za należycie wykonane *
2) 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. kwota …………….. będzie
stanowiła zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwolniona nie później
niż w 15 dniu po upływie okresu …………………… miesięcy od dnia zakończenia robót i po
sporządzeniu protokołu przeglądu zadania z potwierdzeniem braku lub usunięcia zgłoszonych
wad.*
*niepotrzebne skreślić/usunąć
§6
PŁATNOŚCI
1. Zapłata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru roboty
realizowana będzie na podstawie protokołu odbioru części poszczególnych robót,
stwierdzającego ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót, który zostanie podpisany przez
przedstawicieli wszystkich występujących stron.
2. Uruchomienie płatności dla Wykonawcy nastąpi w terminie do 21 dni od daty złożenia faktury
VAT wraz z dokumentem potwierdzającym uregulowanie należności dla wszystkich zgłoszonych
podwykonawców robót (oświadczenie stwierdzające, że otrzymali wynagrodzenie za wykonane
roboty).
3. Ostateczne rozliczenie nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru robót w oparciu o
końcową fakturę VAT - wystawioną na podstawie protokołu końcowego odbioru robót. Faktura
końcowa płatna będzie przez Zamawiającego po otrzymaniu oświadczeń od wszystkich
zgłoszonych podwykonawców, że otrzymali całość należnego wynagrodzenia wynikającego z
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umowy podwykonawczej. Płatność należności z końcowej faktury zostanie dokonana w terminie
do 30 dni od jej złożenia z kompletem dokumentów.
Zamawiający zastrzega sobie prowadzenie rozliczeń częściowych po przedstawieniu
Zamawiającemu zakresu wykonanych robót. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych
rozliczane one będą przy końcowym rozliczeniu całości zadania po analizie zakresu prac nie
wykonanych (zaniechanych) i wykonanych dodatkowo.
Faktury powinny wskazywać jako Nabywcę: Gmina Szczuczyn, ul. Plac 1000 lecia 23, 19-230
Szczuczyn, NIP: 719-155-67-22, natomiast jako Odbiorcę/płatnika: Urząd Miejski w Szczuczynie,
ul. Plac 1000 lecia 23, 19-230 Szczuczyn.
Wynagrodzenie będzie płatne w formie przelewu na rachunek bankowy wykonawcy. Numer
rachunku bankowego …………………………………………………………………. .
Za datę dokonania płatności faktury strony będą uważały datę obciążenia rachunku
Zamawiającego.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania i przesyłania faktur VAT bez
drugostronnego potwierdzenia.
Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że są płatnikami podatku VAT.
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności wynikającej z
niniejszej umowy (cesji lub w innej formie), a także przejęcia długu Wykonawcy wyłonionego w
postępowaniu przetargowym na rzecz osoby trzeciej i innych podmiotów (w tym Banków).
Podstawa prawna art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2017, poz. 459 z późn. zm.).
Zamawiający zastrzega sobie warunkowanie opłaty faktury dla Wykonawcy do czasu dokonania
płatności przez Wykonawcę dla Podwykonawców. Opłata nastąpi w chwili przekazania przez
Wykonawcę (liczy się wpływ dokumentu do tut. Urzędu) podpisanych oświadczeń wystawionych
przez Podwykonawców (tych zgłoszonych i tych ujawnionych przebywających na terenie budowy)
o uregulowaniu należności.
§7
ODBIORY I ZAKOŃCZENIE ROBÓT
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres
……………………. -miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne na
zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Strony ustalają ………………………………-miesięczny
okres rękojmi.
Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego w
ciągu 3 dni roboczych od daty telefonicznego powiadomienia właściwego Inspektora nadzoru.
Odbioru częściowego zakończonych robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor
nadzoru i inne osoby zaangażowane w projekt.
Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie kompleksowy przedmiot
umowy.
Odbioru końcowego robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor nadzoru w
obecności przedstawiciela Wykonawcy oraz kierownika robót.
Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 21 dni od daty
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru i przedłożeniu przez Wykonawcę kompletu
dokumentów odbiorowych (atestów, certyfikatów, inwentaryzacji powykonawczej w wersji
roboczej, badań i przeprowadzonych prób, badań,) zawiadamiając o tym Wykonawcę.
Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy
odbiorze wad (jeśli wystąpią).
Dokument gwarancyjny nie może przewidywać żadnych dodatkowych zobowiązań pieniężnych
dla Zamawiającego jak np. okresowe płatne przeglądy, umowy serwisowe oraz inne zastrzeżenia,
od których zależny miałby być okres udzielanej gwarancji. Okres odpowiedzialności Wykonawcy
6

10.
11.

1.

2.

3.
4.

wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od
daty odbioru końcowego.
Zamawiający wyznaczy ostateczny odbiór przed upływem terminu gwarancji i rękojmi celem
protokolarnego stwierdzenia usunięcia powstałych wad lub ich braku.
Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia lub braku wad w okresie gwarancji i rękojmi
rozpoczyna swój bieg termin na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym
mowa w § 5 ust 4 pkt 2.
§8
KARY UMOWNE
Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną:
1) za nieterminowe przekazanie dla Zamawiającego przedmiotu umowy - z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy - w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5
ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu realizacji zamówienia,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi –
w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy
dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
3) 0,1 % za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu dokumentu potwierdzającego udzielenie
gwarancji w wysokości wcześniej zaakceptowanej przez Zamawiającego, licząc od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego,
4) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
określonego w § 5 ust. 1 umowy,
5) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej
niż 10 dni – w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1
umowy, liczonej za każdy dzień przerwy liczony od jedenastego dnia przerwy do dnia
wznowienia robót.
6) W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy przypadek
braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom.
7) W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto. Zapłata
kary nie zwalania Wykonawcy od konieczności przedłożenia takowej umowy lub jej zmiany.
8) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłat, który nie
może być dłuższy niż 30 dni, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto. Zapłata kary nie zwalania Wykonawcy od konieczności
zmiany terminu płatności w takowej umowie.
Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej
wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od daty
otrzymania ww. dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w powyższym
terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub
innych wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia
Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy przewidzianego niniejszą umową oraz innych wierzytelności przysługujących
Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy.
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku,
gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar
umownych.
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn,
za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, z zastrzeżeniem § 9
ust. 1.
7. Zamawiający ma prawo do łącznego naliczenia kar umownych.
8. Niezależnie od naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
§9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zaistnienia n/w
przypadków:
1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w umowie lub nie przystąpił do
odbioru terenu budowy w terminach określonych w § 3 ust 2 umowy,
2) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że niemożliwe będzie
terminowe zakończenie robót,
3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową i robotami
inne osoby niż wskazane w § 4 ust 10,
4) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanych i
odebranych robót,
5) Pomimo uprzednich dwukrotnych monitów ze strony Zamawiającego Wykonawca zaniedbuje
zobowiązania umowne, realizując roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny
z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót,
wskazaniami Zamawiającego, zaleceniami Inspektora Nadzoru wpisanymi do dziennika
budowy lub niniejszą umową. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zgodnie z wymienionymi
dokumentami lub wskazaniami Zamawiającego,
6) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub
jego znacznej części,
7) Nastąpiło ogłoszenie upadłości, likwidacji lub zawieszenia działalności firmy Wykonawcy,
8) Nastąpiło wydanie nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki:
1) Wykonawca zabezpieczy roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt,
2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową,
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca
nie odpowiada. W terminie 10 dni od daty tego zgłoszenia, Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z
zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. Protokół
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcę.
4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.
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5) W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca będzie obciążony obowiązkiem naprawienia
szkody jaką poniósł Zamawiający w związku z odstąpieniem od umowy i powierzeniem jej
wykonania innemu Wykonawcy.
Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada jest zobowiązany do:
1) Dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
2) Przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór, w terminie 14 dni od daty
odstąpienia od umowy.
Zamawiający odstępując od wykonania umowy w w/w przypadkach zatrzymuje wniesione przez
Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wysokości.
Odstąpienie od Umowy pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty należnych Zamawiającemu
kar umownych oraz odszkodowań.
Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron powinno nastąpić w formie pisemnej w
terminie 14 dni z uzasadnieniem.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zaistnienia n/w
przypadków:
1) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub
jego znacznej części.
2) Nastąpiło ogłoszenie upadłości, likwidacji lub zawieszenia działalności firmy Wykonawcy.
§ 10
ZMIANA UMOWY
Zmiana niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do należytego i
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Niedopuszczalna jest – pod rygorem nieważności – istotna zmiana postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że
konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, o których mowa w ust. 4.
Zmiana zawartej umowy może nastąpić na warunkach:
1) konieczności przedłużenia terminu wykonania robót ze względu na działania sił wyższych,
warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających lub
ograniczających możliwość wykonywanie przedmiotu zamówienia, lub zmianę zakresu robót,
wynikającą z okoliczności których wcześniej nie można było przewidzieć,
2) konieczności przedłużenia terminu wykonania robót ze względu wstrzymania ich przez
Zamawiającego albo przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za
które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, np. zmian w dokumentacji projektowej,
3) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, wynikająca z wprowadzonych
w dokumentacji projektowej zmian na etapie realizacji. W tym przypadku Wykonawca
sporządzi kosztorys zamienny, który będzie podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego, z
zastrzeżeniem, że łączna wartość kosztorysowa robót po zmianie nie przekroczy wartości
kosztorysowej – ceny netto umowy,
4) zmiany najniższego wynagrodzenia ze względu na wystąpienia zmian powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
umowy, w tym zmiany obowiązującej stawki VAT, ze skutkiem wprowadzenia takiej zmian w
przypadku zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy, w
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zakresie dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te będą
miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
5) zmiany zasad finansowania zamówienia,
6) kiedy zostanie stwierdzona konieczność zaniechania wykonania robót budowlanych,
powodująca zmniejszenie przedmiotu umowy i wynagrodzenia o kwotę stanowiącą
równoważność zaniechanych robót,
7) wykonania robót związanych z udzieleniem zamówienia dodatkowego,
8) zmiany danych teleadresowych, kont bankowych,
9) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, a w
szczególności:
a) klęskami żywiołowymi,
b) warunki atmosferycznymi uniemożliwiającymi przez okres co najmniej 14 dni
prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie
odbiorów, w szczególności: bardzo niska temperatura powietrza nie pozwalająca ze
względów technologicznych na prowadzenie robót, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn
budowlanych, obfite opady deszczu, gradobicie, burze z wyładowaniami
atmosferycznymi (potwierdzone odpowiednimi dokumentami),
c) niewypałami i niewybuchami,
d) wykopaliskami archeologicznymi.
10) w przypadku zaistnienia konieczności dokonania zmian technologii wykonywania robót, np.
ze względu na:
a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych założeniach technologicznych;
b) odmienne od uwidocznionych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności
istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;
c) przedłużające się procedury administracyjne, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
dotycząca uzyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, wymaganych przepisami prawa.
5. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do przedłożenia
uzasadnionego, pisemnego wniosku wraz z udokumentowaniem zaistnienia którejkolwiek z
przesłanek wymienionych w ust. 4 niniejszego paragrafu.
6. Zmiany umowy nie powodują zmiany wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.
7. Wszystkie postanowienia niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian na które Zamawiający
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązań do wyrażenia takiej zgody.
§ 11
OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy, aby osoby wykonujące czynność w
zakresie realizacji zadania określone w ust. 2, w okresie od rozpoczęcia robót do momentu
zakończenia tj. odbioru końcowego, zwane dalej „pracownikami świadczącymi usługi” w okresie
realizacji niniejszej umowy, zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz.U. 2018, poz. 108 ze zm.).
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób - robotników budowlanych w ilości minimum 3 osób (w rozumieniu
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, wykonujących
czynności określone w katalogach nakładów rzeczowych (KNR), dla robót ujętych
w
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wykazu robót budowlanych:

10



3.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

czynności związane z robotami ogólnobudowlanymi i drogowymi wykonywane przez
robotników budowlanych, tj. utwardzanie terenu kostką brukową, operator koparki, itp.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające
zatrudnienie osób, o których mowa powyżej. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w
terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, przedstawi umowy o
pracę osób zatrudnionych, o których mowa powyżej lub oświadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności,
których dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
b) datę złożenia oświadczenia,
c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy
4. Kopie umów lub innych dokumentów powinny zostać zanonimizowane w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018r. oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tj. w szczególności bez
adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data
zawarcia umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego
dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych powyżej.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa powyżej.
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie jeden tysiąc
złotych) za każdy ujawniony przypadek.
W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest
zastąpienie osoby lub osób, o których mowa w ustępach poprzedzających innymi osobami pod
warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na
okres realizacji zamówienia. W przypadku zmiany osób skierowanych do wykonywania
zamówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Wykonawca jest
zobowiązany każdorazowo przygotować wykaz zmian obejmujących nowozatrudnione osoby i
przekazać go Zamawiającemu, w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany. Zmiana wykazu następuje
poprzez złożenie przez Wykonawcę nowego wykazu zawierającego aktualne dane.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamówienia w celu weryfikacji wykonywania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązków
wskazanych w niniejszym paragrafie. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu
przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz
przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez Wykonawcę tych
obowiązków.
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11. Niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych, o których mowa w umowie, skierowanie, do
wykonywania czynności określonych w niniejszym paragrafie, osób niezatrudnionych na
podstawie umowy o pracę, stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
§ 12
PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, przepisy regulujące proces inwestycyjny oraz ustawa Prawo zamówień
publicznych.
2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej umowy będą rozstrzygane przez
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

………………………….

………………………………

Kontrasygnata Skarbnika

……………………………….
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