Załącznik nr 9
Nr postępowania: UMiG.271.2.9.2016
WZÓR UMOWY
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Umowa nr MiG.272……2016
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA PRZEBUDOWĘ ULICY KOŚCIELNEJ W SKĘPEM

zawarta w dniu ....................... w Skępem pomiędzy
Miastem i Gminą Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1. Piotra Wojciechowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
przy kontrasygnacie
2. Barbary Leśniewskiej – Skarbnika Miasta i Gminy Skępe
a
……………………………………………………….........................................................................................
……………………………………………………….........................................................................................
zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:
1. .........................................................
2. .........................................................
o następującej treści:
§1
1. Na podstawie rozstrzygniętego w dniu …………………2016 r. postępowania przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania zadanie polegające na Przebudowie ulicy Kościelnej w Skępem.
2. Wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 na podstawie dokumentacją projektową oraz
kosztorysem nakładczym określającym zakres rzeczowy robot.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym
ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu
zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
4. Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,
posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac
budowy oraz dostarczanie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.
5. Wykonawca zabezpiecza teren budowy mając na względzie mienie Zamawiającego i własne.
6. Wykonawca a trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich
pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu
prowadzonych robót.
7. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i zagospodarowanie odpadów.
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8. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem prac przez Zamawiającego Wykonawca
zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich
do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót.
9. Usuwania wad stwierdzonych w trakcie dokonywania odbiorów zgodnie z postanowieniami umowy.
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10.Wykonania dokumentacji powykonawczej w języku polskim w 4 (czterech) egzemplarzach oraz na
nośniku elektronicznym typu CD. Wszystkie dokumenty powinny być sporządzone odpowiednio: pliki
tekstowe utworzone w ogólnodostępnych edytorach tekstu, arkusze obliczeniowe utworzone w
ogólnodostępnych arkuszach kalkulacyjnych, rysunki w formacie *pdf.
11.Kompletowania w trakcie realizacji robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego
kompletu protokołów, jak i kompletu dokumentów potrzebnych do zawiadomienia o zakończeniu
budowy.
12.Uzupełnianie dokumentów/wyjaśniania zapisów na żądanie organu wydającego pozwolenie na
użytkowanie oraz w kontrolach związanych z zakończeniem budowy.
13.Wykonawca zawrze ubezpieczenie na własny koszt i utrzyma w mocy przez cały okres trwania umowy
ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy CAR.
14.Ubezpieczenie ważne będzie nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego i
obejmować będzie:
1) odpowiedzialność cywilną kontraktową w związku z realizacją niniejszego zamówienia w wysokości
nie mniejszej niż pełna wartość prac określonych umową;
2) odpowiedzialność cywilną deliktową z tytułu prowadzonej działalności.
15.Umowy i polisy ubezpieczenia wraz z dowodami opłacenia składek Wykonawca dostarczać będzie
Zamawiającemu. W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, Wykonawca będzie przedkładał
Zamawiającemu dowody ich opłacenia nie później niż 7 dni od daty ich wymagalności.
16.Umowy ubezpieczenia zapewnią wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach
koniecznych do naprawienia poniesionej szkody.
17.Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego. Jeżeli
Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartej umowy ubezpieczenia, lub nie przedstawi
Zamawiającemu w terminie dowodu na jej zawarcie/opłacenia składki, to Zamawiający będzie
uprawniony do zawarcia takiej umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, a koszty jej zawarcia
potrąci z wierzytelnościami Wykonawcy lub pokryje jej koszty z zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
§2
1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy - rozpoczyna się z dniem podpisania umowy z
Wykonawcą.
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy – 31.08.2016 r.
3. Wszystkie opracowania dokumentacyjne wynikające z SIWZ Wykonawca wykona w terminie
umożliwiającym prawidłowe wykonanie całości zadania inwestycyjnego.
4. Wszystkie roboty Wykonawca wykona zgodnie z projektem budowlanym i wydanym pozwoleniem na
budowę oraz zakończy w terminie określonym w ust. 2.
5. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu o którym mowa w ust. 2 w przypadkach
wskazanych w §18 ust. 4 pkt 1 SIWZ IDW
6. Podstawą do żądania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest zawiadomienie
Zamawiającego w ciągu 3 dni, licząc od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5.
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§3
1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych, z jakością i ilością
robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, obowiązującymi przepisami
wykonania przedmiotu umowy.
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy……………................................
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posiadający uprawnienia budowlane o specjalności ……………………………………… nr ……………………..…………
z dnia ………………………………………….., pozostający w ciągłej dyspozycji przez czas realizacji robót.
§4
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, w terminie do 14 dni licząc od
dnia podpisania umowy;
2. Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;
3. Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
4. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
§5
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;
2. Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;
3. Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;
4. Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290), okazania, na
każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską
normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;
5. Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z
kosztami utylizacji;
6. Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących
ustaw Prawo ochrony środowiska i o odpadach. Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje
się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;
7. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór
mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie
przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;
8. Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że
roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są
przewidziane według umowy;
9. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych
na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
10. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem
pojazdów;
11. Przedłożenie przygotowanej i zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu, która będzie
obowiązywać w trakcie prowadzenia robót budowlanych oraz montaż oznakowania pionowego i
wykonanie oznakowania poziomego.
12. Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i
prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;
13. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
14. Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku
oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
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15. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, 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;
16. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentacji powykonawczej;
17. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w
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terminie wskazanym przez Zamawiającego.
18. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w
pełnej wysokości;
19. 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.
20. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
21. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.
22. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez
osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
23. Zmiana którejkolwiek z osoby, o której mowa w § 4 ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia
propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki
postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
24. Kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.
25. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.
§6
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają całkowite
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: brutto: …………………………………………………………………………zł,
(słownie: ......................................................................................).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym wynikającym z
kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik Nr 2 do Umowy i odpowiada zakresowi robót
(wykonanemu zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie
Rozporządzeniami wykonawczymi, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej) - opisanemu w Umowie, dokumentacji projektowej (obejmującej:
projekt budowlany i przedmiar robot) - które stanowiły załącznik do SIWZ, oraz w Ofercie
Wykonawcy.
Zawiera ono również wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez Wykonawcę przychodu z tytułu
wykonania niniejszego zamówienia, jak również koszty usług nie ujętych w dokumentacji projektowej
– a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia jak np.
wszelkie koszty robót: przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, organizacji i utrzymania
terenu budowy, itp.; koszty wykonania niezbędnych: prób, badań, uzgodnień, nadzorów, wpięć,
sprawdzeń, opinii, itp.; wszelkie: opłaty, narzuty, podatki, cła, itp.; koszty dostaw, montażu i rozruchu
urządzeń, a także koszty i opłaty związane z odbiorami wykonanych robót i urządzeń, wykonaniem
dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkoleń, itp.
3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w §1 będzie
określona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robót, wynikający z dokonanych i
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru obmiarów powykonawczych robót nie wykraczających poza
zakres przedmiotu zamówienia, oraz sporządzonych na ich podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych
kosztorysów powykonawczych robót podstawowych i kosztorysów powykonawczych robót nie ujętych
w kosztorysie powykonawczym robót podstawowych.
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3. Ceny jednostkowe robót użyte przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym pozostają niezmienne przez
cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Kosztorys powykonawczy robót podstawowych, stanowi kalkulację sporządzoną metodą uproszczoną,
która jest podstawą wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Kosztorys powykonawczy robót nieujętych w kosztorysie powykonawczym robot podstawowych –
stanowi kalkulację sporządzoną metodą uproszczoną lub metodą szczegółową, która jest podstawą
wynagrodzenia Wykonawcy za realizację robot budowlanych koniecznych do wykonania w przypadku:
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1) potrzeby wykonania robót budowlanych niewykraczających swym zakresem poza przedmiot
zamówienia, których ilość jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiającego w
przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał
wyceny robót) została zaniżona - w odniesieniu do faktycznej ilości jednostek przedmiarowych,
którą należy wykonać celem zrealizowaniai oddania do użytkowania przedmiot zamówienia;
2) potrzeby wykonania robót budowlanych niewykraczająca swym zakresem poza przedmiot
zamówienia, które zostały pominięte w przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca
sporządził kosztorys ofertowy i dokonał wyceny robót), a których wykonanie jest konieczne do
zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.
6. W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych niewykraczających swym zakresem poza
przedmiot zamówienia określonego, których ilość jednostek przedmiarowych wskazanych przez
Zamawiającego w przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys
ofertowy i dokonał wyceny robót) została zaniżona w odniesieniu do faktycznej ilości jednostek
przedmiarowych, którą należy wykonać celem zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu
zamówienia określonego w §1 zostaną wykonane po sporządzeniu przez Kierownika Budowy
protokołu konieczności wykonania robót wraz ze wstępną kalkulacją ich wykonania - potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego również
przez Projektanta sprawującego nadzór autorski, oraz po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela
Zamawiającego.
Rozliczenie robót koniecznych do wykonania nastąpi na podstawie potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych na ich podstawie metodą uproszczoną
sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych robót nie ujętych w kosztorysie
powykonawczym robót podstawowych - przy zastosowaniu cen jednostkowych robót użytych przez
Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.
7. W przypadku potrzeby wykonania robót budowlanych, które zostały pominięte w przedmiarze robót
(na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał wyceny robót), a których
wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia
określonego w §1 zostaną wykonane po sporządzeniu przez Kierownika Budowy protokołu
konieczności wykonania robót wraz ze wstępną kalkulacją ich wykonania potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego również przez
Projektanta sprawującego nadzór autorski, oraz po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela
Zamawiającego.
Rozliczenie robót koniecznych do wykonania nastąpi na podstawie potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych na ich podstawie metodą szczegółowąą
sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych robót nie ujętych w kosztorysie
powykonawczym robót podstawowych - przy użyciu średnich składników cenotwórczych (Rb-g, M, S,
Kp, Z) z publikatorów „SEKOCENBUD” z kwartału poprzedzającego datę zawarcia Umowy.
8. W przypadku braku potrzeby wykonania robót budowlanych, które zostały wskazane w przedmiarze
robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał wyceny robót), a
których wykonanie jest zbędne do zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia
określonego w §1, fakt ten zostanie potwierdzony przez Kierownika Budowy w protokole konieczności
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a w przypadku ustanowienia nadzoru
autorskiego również przez Projektanta sprawującego nadzór autorski, a następnie zatwierdzony przez
Przedstawiciela Zamawiającego.
9. Płatność z tytułu wykonania zamówienia określonego umową, zrealizowana zostanie fakturą końcową.
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10. Faktura końcowa może zostać wystawiona po całkowitym zakończeniu i bezusterkowym odbiorze
końcowym inwestycji, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy – w
wysokości określonej w ust. 1
11. ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z
dokumentami rozliczeniowymi (protokół odbioru końcowego wraz z dokumentacją powykonawczą).
12. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
13. Zapłata faktury będzie dokonywana na konto WYKONAWCY wskazane w fakturze
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14. Bez zgody Zamawiającego nie można dokonać przeniesienia należności wynikających z tej umowy.
§7
Odbiór przedmiotu umowy - odbiory robót budowlanych
1) Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
a) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) Odbiór końcowy.
2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej,
wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Do zgłoszenia należy załączyć protokól dokumentujący
stopień zagęszczenia zgłaszanej do odbioru warstwy podbudowy.
3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w
siedzibie Zamawiającego, nie później niż na dwa dni robocze przed planowanym terminem
odbioru.
4) Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne
wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
5) Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące
dokumenty:
a) dziennik budowy,
b) geodezyjny pomiar powykonawczy - mapy w skali 1:500 zarejestrowane w Ośrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Lipnie,
c) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,
d) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
e) oświadczenie Kierownika budowy (kierowników robót budowlanych) o zgodności wykonania
robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,
f) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z
art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót),
g) pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta
potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
6) Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, pod warunkiem
dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji, o której mowa w pkt. 5 powyżej.
7) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w
terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
8) Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, uznaje się
datę odbioru stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.
§8
1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym
mowa w § 7 ust. 1, tj. ................... zł (słownie złotych ..........................................) w formie
............................................................
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących
terminach:
a) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego przedmiotu zamówienia,
b) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji
jakości.
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§9
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. Wykonawca
płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za niedotrzymanie terminu zakończenia robót - w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia
ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,2% wynagrodzenia
umownego za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia
zakończenia terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego, określonego w § 7.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia
umownego, określonego w § 7, poprzez stosowne obniżenie o wysokość kary .
§ 10
1. Wykonawca wykona siłami własnymi cały zakres powierzonych i objętych niniejszą umową robót, a w
przypadku wykonywania części zakresu przez podwykonawców, ponosi pełną odpowiedzialność za
jakość i terminowość wykonanych przez nich robót.
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 publicznego na roboty budowlane, 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, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
4. Zamawiający, w terminie pięciu dni roboczych, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.
5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie pięciu dni roboczych, uważa się za akceptację projektu
umowy przez Zamawiającego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie siedmiu dni od dnia jej zawarcia.
7. Zamawiający, w terminie pięciu dni roboczych, 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 pięciu dni roboczych, uważa się za akceptację umowy przez
zamawiającego.
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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 siedmiu dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości
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większej niż 50 000,00 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. 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 dostawy lub usługi, w przypadku
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, 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.
14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
15. 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. 12. Zamawiający informuje o
terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.15, 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 należnej 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.
17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
§ 11
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres
………….. miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego.
2. Gwarancja jakości dokumentacji budowlanej:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli dokumentacja projektowa ma
wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel zaznaczony w umowie, a w
szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i
przepisach techniczno – budowlanych.
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2) Wykonawca zobowiązany jest w ramach udzielonej gwarancji jakości do nieodpłatnego
uzupełniania elementów i szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wątpliwości
powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych objętych zamówieniem.
3) Zamawiającemu, który otrzymał wadliwą dokumentację projektową przysługuje prawo żądania od
Wykonawcy:
a) bezwzględnego usunięcia wad oraz uzupełnień w terminie wyznaczonym Wykonawcy na jego
koszt bez względu na ich wysokość,
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b) wykonania nowej dokumentacji wraz z uzgodnieniami na koszt Wykonawcy.
4) Zamawiającemu przysługuje prawo wyegzekwowania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej
wskutek nie osiągnięcia w zrealizowanych obiektach (robotach) parametrów zgodnych z normami i
przepisami techniczno – budowlanymi.
5). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe
w związku z opracowaną dokumentacją projektową.
3. Gwarancja jakości i rękojmi przedmiotu zamówienia:
1) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w
terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego.
Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
2) Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.
3) Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi,
jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
4). Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na
ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W
tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty
będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy
4. Okres gwarancji i rękojmi ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.
§ 12
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności z uwzględnieniem zakazu określonego w art. 144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164).
§ 13
Warunki odstąpienia od umowy
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo do
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w
takim przypadku może nastąpić w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach,
2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
3) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni bez uzasadnionych przyczyn, oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania ZAMAWIAJĄCEGO, złożonego na piśmie,
4) Wykonawca przerwał realizację i przerwa trwa dłużej niż 7 dni.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
świadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W razie odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obowiązują następujące obowiązki
szczegółowe :
1) Wykonawca przy udziale Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy,
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
Zamawiającego w przypadku odstąpienia od umowy z powodów określonych ust. 1 pkt. 1 oraz na
koszt własny w przypadku odstąpienia od umowy z powodów określonych w ust. 1 pkt. 2, 3, 4.
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Jeżeli Wykonawca odmówi wykonania zabezpieczenia robót lub nie wykona zabezpieczenia w
uzgodnionym terminie, to Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie zabezpieczenia robót innemu
wykonawcy na koszt wykonawcy umownego w sytuacjach określonych w ust. 1 pkt. 2, 3, 4.
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów i konstrukcji, które nie mogą być wykorzystane przez
Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z
przyczyn niezależnych od niego,
4) Wykonawca zgłosi do dokonanie przez Zamawiającego niezwłocznego odbioru robót przerwanych,
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które
Wykonawca nie odpowiada; a najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
5) Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
zobowiązany jest do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych, oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
wykonane i odebrane do dnia odstąpienia,
b) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 14
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót, odpowiednim do
rozpoznawania tych sporów jest właściwy rzeczowo dla Zamawiającego sąd powszechny.
§ 15
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego oraz Prawa Zamówień Publicznych.
2. Ustala się, że o wszystkich zmianach strukturalnych oraz własnościowych podmiotów zawierających
umowę strony będą się wzajemnie informowały.
§ 16
Umowa została sporządzona w 4 egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.
§ 17
W razie gdyby któreś z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się nieważne, ważność całej
umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. W przypadku takim strony w ciągu 14 dni od
dnia stwierdzenia przyczyny nieważności zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym
prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego
postanowienia.
§ 18
1. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
załącznik Nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej zmianami wynikającymi z
modyfikacji jej treści lub odpowiedzi udzielanych na pytania zadane w toku
postępowania ;
załącznik Nr 2 – Kosztorys ofertowy;
załącznik Nr 3 - Oferta Wykonawcy;
załącznik Nr 4 - Wzór dokumentu gwarancyjnego.
Pozostałe (jeśli dotyczą):
- kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami,
- dokument potwierdzający zobowiązanie podmiotu trzeciego do solidarnej
odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy w
zakresie zasobów finansowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy,
- kopia umowy regulującej współpracę Wykonawców realizujących umowę
wspólnie.
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W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali:
Podpis

Podpis

(imię, nazwisko 1- go przedstawiciela Zamawiającego)

(imię, nazwisko 2- go przedstawiciela Zamawiającego)

(stanowisko)

(stanowisko)

Data:

Data:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
Podpis

Podpis

(imię, nazwisko 1- go przedstawiciela Wykonawcy)

(imię, nazwisko 2- go przedstawiciela Wykonawcy)

(stanowisko)

(stanowisko)

Data:

Data:
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