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Załącznik Nr 7 do SIWZ

Wzór umowy Nr ……… / 20
zawartej w dniu ………………… 2020 r. pomiędzy Gminą Święciechowa, ul. Ułańska 4,
64 – 115 Święciechowa, reprezentowaną przez Marka Lorycha – Wójta Gminy Święciechowa
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a ………………………………………………………………………………………………,
reprezentowaną przez ………………………………………….. zwaną dalej „Wykonawcą”.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego na Budowa ujęcia wody w Święciechowie, zawarta zostaje umowa
o następującej treści:
§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty p.n.„Budowa ujęcia wody
w Święciechowie” opisane w rozdziale trzecim Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
- Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w projekcie robót
geologicznych (Załącznik nr 11 do SIWZ), w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót „STWIOR” (Załącznik nr 10 do SIWZ) oraz kosztorysie nakładczym – ślepym
(Załącznik nr 9 a do SIWZ) i przedmiarze robót (Załącznik nr 9 b do SIWZ). Wymienione
dokumenty są załącznikami do SIWZ. Dokumentacja projektowa jest istotnym elementami
zamówienia i jakiekolwiek wymaganie zawarte w tym dokumencie jest tak samo wiążące, jak
gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. Wykonawca nie może wykorzystywać
na swoją korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w Dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego, który zdecyduje o dokonaniu
zmian lub uzupełnień.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją
projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami
w szczególności: Prawem budowlanym, ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215) i polskimi normami zasadami sztuki budowlanej oraz
standardami budowlanymi oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w
terminie w niniejszej umowie wskazanym.
Powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodaruje na własny koszt i ryzyko
Wykonawca. Utylizację wykonawca przeprowadzi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 - ze zmianami). Koszt
zagospodarowania i utylizacji odpadów został uwzględniony w wynagrodzeniu, o którym
mowa w § 4 umowy.
2. Zamówienie obejmuje również (wykonanie przez Wykonawcę):

1) organizację i zagospodarowanie terenu robót oraz zaplecza robót, ustanowienie kierownika
budowy oraz wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003
r. Nr 120, poz. 1126);
2) obsługę geodezyjną, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań
i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjną inwentaryzację
powykonawczą;
3) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót oraz ubezpieczenie budowy i robót z
tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialności cywilnej;
4) szkolenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia w zakresie przepisów BHP;
5) prowadzenie robót budowlanych w sposób umożliwiający korzystanie z przyległych
nieruchomości przez ich właścicieli
6) bieżące utrzymanie porządku na terenie prowadzonych robót;
7) informowanie zamawiającego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie później niż
7 dni przed zmianą Zamawiający zastrzega, że jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikająca z braku kierownika budowy traktowana będzie jako przyczyna zależna od
Wykonawcy i nie będzie stanowiła podstawy zmiany terminu zakończenia robót;
8) używania w trakcie prac wyłącznie materiałów spełniających wymagania projektowe oraz
wymagania techniczne, po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji inspektora nadzoru dla
zaproponowanych materiałów;
9) niezwłocznego informowania zamawiającego na piśmie o rozbieżnościach pomiędzy mapą,
na podstawie której została opracowana dokumentacja techniczna, a stanem faktycznym oraz
usuwania na koszt własny, powstałych z winy Wykonawcy, uszkodzeń istniejącego
zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W przypadku uszkodzeń uzbrojenia
niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostaną w porozumieniu z jego właścicielem, przy
udziale zamawiającego;
10) niezwłocznego informowania zamawiającego wpisem do dziennika budowy o problemach
i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania
umowy;
11) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku
z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej
i kontraktowej) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto;
12) pokrycie szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji z winy Wykonawcy;
13) pokrycie kosztów związanych z odbiorami;
14) wykonanie na własny koszt innych robót oraz pokrycie innych kosztów, które zdaniem
Wykonawcy trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia, tj. usunięcie wszelkich kolizji,
koszt sporządzenia i wdrożenia ewentualnych czasowych organizacji ruchu;
15) po zakończeniu robót, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu.
3. Wykonawca w terminie 15 dni od podpisania niniejszej umowy przedłoży ostateczny
Harmonogram realizacji robót.
4. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
5. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie – do 14 dni roboczych od dnia podpisania
umowy.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wynikłe w czasie prowadzenia robót jak również
za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny.
7. W przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania robót związanych z realizacją
umowy, Wykonawca samodzielnie bez wezwania dokona likwidacji szkody (naprawi szkodę)
i pokryje ewentualne koszty z nią związane. Wykonawca w tym zakresie odpowiada również za
działania Podwykonawcy.
8. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych
i innych, powstałe przed odbiorem końcowym robót Wykonawca naprawia na własny koszt.
9. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące roboty określone w Rozdziale 3 pkt 16 SIWZ
będą zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z
2019 r. poz. 1040 – ze zmianami). Powyższe wymaganie nie dotyczy prac wykonywanych
przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
10. Wykonawca przedłoży listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o których
mowa w ust. 9 powyżej w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. Przed przekazaniem
listy Wykonawca uzyska zgody pracowników na udostępnienie danych osobowych.
11. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie
dłuższym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu
dowody poświadczające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności określone w Rozdziale 3 pkt 16 SIWZ.
12. W związku z ust. 10 i 11 (powyżej) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od
pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.
13. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w ust. 11 i 12 powyżej
będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących
pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie naliczaniem przez Zamawiającego kar
umownych, o których mowa w § 8 ust. 2 lit. i) umowy.
14. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie
z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego
terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
15. Wykonawca będzie realizował zamówienie, o którym mowa w niniejszym §1 z udziałem
podwykonawcy:…………………………………………………………………..,
przy czym podwykonawca wykona: ………………………………………………………… .
16. Wykonawcy (w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie zobowiązują się wykonać przedmiot
umowy) na żądanie Zamawiającego mają obowiązek przedłożyć umowę o współpracy, a jeżeli
umowa nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w Rozdziale 14 SIWZ wykonawcy
mają obowiązek dokonać odpowiedniego uzupełnienia umowy o współpracy.

§ 2.
Termin realizacji
1. Termin wykonania zamówienia ustala się na- do 30 listopada 2020 r.
2. Przekazanie terenu robót nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od dnia podpisania
Umowy.
§ 3.
Powierzenie części robót lub usług podwykonawcom
1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub
usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.
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.
Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt
jej zmiany należy przedłożyć Zamawiającemu na 15 dni przed planowanym terminem
rozpoczęcia robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
3.Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie może zawierać innych wymagań
niż określone w SIWZ. Umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostać
sporządzone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Przede wszystkim umowa taka
powinna zawierać w szczególności następujące postanowienia:
a) zakres robót przewidziany do wykonania,
b) terminy realizacji,
c) wynagrodzenie i terminy płatności,
d) sposób rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania umowy
zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
4. 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.
5. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni kalendarzowych.
6. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni,
uważa się za akceptację projektu umowy, przez Zamawiającego.
7. 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 7 dni od dnia jej
zawarcia.
8. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których
mowa w ust. 5.
9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez
Zamawiającego.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 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 większej niż
10.000 zł.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy
niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
12. Zapisy ust.2-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
13. Zlecenie części robót budowlanych lub dostaw i usług ujętych umową odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (podwykonawcom) wyszczególnionym w ofercie i dalszym
podwykonawcom, może mieć miejsce, gdy:
1) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztów określonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robót lub usług określony w § 1 niniejszej umowy.
14. Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców lub dalszych podwykonawców pod
względem wymaganych kwalifikacji, a także za jakość i terminowość prac przez nich
wykonanych, jak za działania własne. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną
odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych
podwykonawców.
15. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie oraz robót wykonanych przez
Wykonawcę samodzielnie nie może przekroczyć wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
umowie.
16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które
wykonuje przy pomocy podwykonawców. Niezależnie od powyższego Wykonawca przyjmuje
na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
17. Strony ustalają, że w przypadku zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom stosownie do art. 6471 §5 Kodeksu
Cywilnego, mimo uprzedniej zapłaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać

zwrotu zapłaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w całości od
Wykonawcy.
18. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a także umowy
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami muszą być zawierane na zasadach,
o których mowa niniejszym paragrafie.
19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, 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.
Wynagrodzenie i Płatności
§ 4.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe na podstawie ustaleń zawartych w ofercie wybranej w wyniku przetargu
nieograniczonego. Ustalone w wyniku przetargu nieograniczonego wynagrodzenie ryczałtowe
Wykonawcy wynosi:
brutto ………..………. słownie: ………………………………………………………………,
w tym netto ……………… słownie: ………………………………………………………...
plus …..% podatku VAT w kwocie ……………….. zł słownie: ………………………………..,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym (art. 632 k.c.),
co oznacza, że :
1) obejmuje ono wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją
projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu
umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na
koszty,
2) nie ulega ono zmianie w zależności od rozmiarów lub kosztów
robót.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 2 niniejszego
paragrafu.
3. Ustawowa zmiana stawki podatku VAT nie zwiększa wysokości wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w ust. 2. Koszty zwiększenia stawki podatku VAT ponosi wykonawca, gdyż
zwiększenie stawki VAT powoduje odpowiednie zmniejszenie wynagrodzenia netto.
4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego,
wskazanego w § 6, zgodnie z zasadami określonymi w § 5- 6 i przedłożeniu wymaganych
dokumentów.
§ 5.
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4, Zamawiający
zapłaci przelewem, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2-11 przy czym warunkiem

wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie
części zamówienia podwykonawcy - jest przedstawienie przez niego dowodów
potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych wraz
z oświadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż należności związane
z realizacją przez nich przedmiotu zamówienia zostały uregulowane (najpóźniej 3 dni przed
terminem dokonania zapłaty przez Zamawiającego). Wraz z oświadczeniem Wykonawca złoży
Zamawiającemu wszystkie dokumenty potwierdzające dokonanie wymagalnych płatności na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Za dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom uznaje się, w szczególności potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę kopie: dowodów zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy wraz z fakturami podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
protokołami odbioru wykonanych robót.
W przypadku wykonania niniejszego zamówienia – umowy - bez udziału podwykonawcy lub
dalszych podwykonawców, Wykonawca przed wypłatą wynagrodzenia (umownego) złoży
Zamawiającemu oświadczenie w tym zakresie.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których
mowa powyżej, zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów
zapłaty.
2. 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.
3.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 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.
4. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 2 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie,
bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia wykonawcy zgłoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 2. Zamawiający
poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej
informacji.
6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, 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.
7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 2, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Suma ustalonych wynagrodzeń
wynikających z umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za zakres
wykonania w podwykonawstwie nie może przekroczyć wartości za cały zakres zamówienia.
8. Po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego Zamawiający zapłaci Wykonawcy za
wykonane roboty (wynikające z kosztorysu powykonawczego) na podstawie faktury
wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust.1.
9. Zapłata wynagrodzenia , o którym mowa w § 4 nastąpi w terminie do …. dni od dnia
doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury VAT, wystawionej po dokonaniu
odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 6 i sporządzeniu kosztorysu powykonawczego
na konto Wykonawcy, nr ……………………………………....
Jeżeli wykonawca nie przełoży Zamawiającemu dowodów zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym, podwykonawcom w terminie określonym w ust. 1 termin
zapłaty liczy się go od upływu terminu określonego w ust. 1.
10. Numer ewidencji podatkowej Zamawiającego NIP: 697 – 22 – 35 – 722.
Numer ewidencji podatkowej Wykonawcy NIP: ……………………….
11. Podstawą wystawienia faktury jest końcowy protokół bezusterkowego odbioru robót
podpisany przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego, Kierownika Robót i
przedstawiciela Wykonawcy, to jest osoby, które obowiązane są uczestniczyć w odbiorze
robót, o których mowa w § 6 niniejszej umowy.
§ 6.
Odbiór robót
1. Ustala się jeden odbiór końcowy po wykonaniu całości zamówienia dotyczącego Budowy
ujęcia wody w Święciechowie.
Po dokonaniu odbioru końcowego nastąpi zapłata wynagrodzenia na zasadach określonych
w § 4-5 i ust. 2-4 niniejszego paragrafu.
2. Odbioru robót określonego w ust. 1 dokonuje Inspektor Nadzoru inwestorskiego i
przedstawiciel Zamawiającego, w obecności Kierownika Robót oraz przedstawiciela
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty pisemnego zgłoszenia wykonanych robót do odbioru.
3. Załącznikami do odbioru końcowego są:
- atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na wszystkie wbudowane materiały,

- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, w tym szkic geodezyjny lokalizujący
odwiercone otwory studzienne,
- protokoły odbioru i zabudowy kolumn filtrowych,
- badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wód podziemnych,
- dzienniki pompowań pomiarowych,
- dziennik przebiegu robót hydrogeologicznych,
- dokument gwarancyjny,
- całość w/w dokumentów przedstawiona w dokumentacji powykonawczej.
4. Brak wymaganych dokumentów wymienionych w ust. 3 lub też brak potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego, że przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z
dokumentacją budowy i umową oraz bez wad może spowodować nieprzystąpienie przez
Zamawiającego do odbioru końcowego.
§ 7.
Inspektor nadzoru i Kierownik budowy
1. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie Pan ……………………
2. Kierownikiem Robót z ramienia Wykonawcy będzie Pan ………………………
3.Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osoby wskazanej w ust. 1.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru
budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych Ustawą z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.
5. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego
paragrafu w następujących przypadkach:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,
b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezależnych od Wykonawcy.
6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa
w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków.
Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 7 dni od
daty złożenia wniosku Zamawiającego.
7. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powołana do pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia dla danej funkcji.
§ 8.
Kary umowne, odstąpienie od umowy
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne, ustalane
i płacone na zasadach określonych w ust. 2 - 6.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za nieterminową realizację zamówienia - w wysokości 0,5 % wysokości wynagrodzenia
za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,5 % wysokości wynagrodzenia za każdy dzień
opóźnienia od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn, leżących po stronie
Wykonawcy - w wysokości 0,5 % wysokości wynagrodzenia za każdy dzień przerwy,
d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości
30 % wysokości wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy,
e) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom – w wysokości 25 % wynagrodzenia niezapłaconego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (brak zapłaty wynagrodzenia) lub 10 %
wynagrodzenia zapłaconego po terminie (w przypadku nieterminowej zapłaty),
f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 10 %
wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy,
g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 15 % wynagrodzenia wynikającego
z niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 50 % wynagrodzenia w umowie
o podwykonawstwo,
h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w zakresie
terminu zapłaty (gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni) - w wysokości 20 % wynagrodzenia
wynikającego z niniejszej umowy, jeżeli zmiana umowy w zakresie terminu zapłaty nie
nastąpi w terminie wskazanym przez zamawiającego, jednak nie więcej niż 50 %
wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo,
i) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących roboty
budowlane objęte przedmiotem umowy – w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony
przypadek.
j) za nieprzedłożenie lub nieuzupełnienie umowy o współpracy wykonawców wspólnie
realizujących umowę w zakresie i terminie wskazanym przez zamawiającego – 500,00 zł
na każdy dzień opóźnienia.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy, z przyczyny, o której mowa
w ust. 8 pkt 1 (zamawiający odmawia bez wskazania przyczyny odbioru robót lub podpisania
protokołu odbioru) kary umowne w wysokości 20 % wysokości wynagrodzenia wynikającego
z niniejszej umowy.
4. Ilekroć w ust. 2 i ust. 3 jest mowa o wysokości wynagrodzenia, bez bliższego określenia,
należy przez to rozumieć wynagrodzenie brutto określone w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
5. Kary umowne zamawiający może potrącić z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych
jeżeli wysokość szkody przewyższa wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywistej
szkody.
7. Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy (w trybie
natychmiastowym), gdy:
1) Wykonawca nie przystąpi do realizacji umowy w terminie 14 dni od przekazania placu
budowy - Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia

przez Zamawiającego informacji o upływie 14 - dniowego terminu na przystąpienie do
realizacji umowy,
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni – Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 30 dniowego terminu przerwy w realizacji umowy,
3) Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2
i opóźnienie w wykonaniu umowy wynosi co najmniej 30 dni - Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia , w którym upłynął 30 dniowy okres
opóźnienia,
4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny
z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiającego - Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie
14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności,
5) Zamawiającemu przysługuje także prawo do odstąpienia od umowy - w przypadku
konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 5 ust. 2 lub konieczności dokonania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia
okoliczności do odstąpienia.
6) Wykonawca wykonuje zamówienie z udziałem podwykonawcy bez zachowania zasad
zawierania umów, o których mowa w § 3 niniejszej umowy. Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności do odstąpienia,
7) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub ogłoszono jego upadłość, i to bez
wyznaczania dodatkowego terminu. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie
30 dni od zaistnienia okoliczności do odstąpienia,
8) Podmiot, który zobowiązał się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów w celu realizacji niniejszego zamówienia wycofał się z podjętego zobowiązania,
a Wykonawca nie przedstawił zobowiązania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie
jest w stanie spełnić warunków opisanych w SIWZ, i to bez wyznaczania dodatkowego
terminu. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia
okoliczności do odstąpienia.
8. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
1) odmawia bez wskazania przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru –
wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na
dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego
podpisania protokołu odbioru;
2) nie przekazał placu budowy w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od upływu terminu do
przekazania placu budowy.

9. Odstąpienie od umowy, z przyczyn wskazanych w ust. 7 i ust. 8 którejkolwiek ze stron,
musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno
zawierać uzasadnienie.
10. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają
następujące obowiązki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca
przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku
wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia według
cen wynikających z kosztorysu ofertowego, jeżeli został załączony do oferty i zamawiający
uzna, że został on sporządzony prawidłowo. Zamawiający zapłaci tylko za wykonane i
odebrane prace, które nie są wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikających z kosztorysu
ofertowego wykonawcy, pod warunkiem, że zamawiający uzna, że został on prawidłowo
sporządzony.
Jeżeli natomiast wykonawca nie załączył kosztorysu do oferty lub kosztorys zawiera błędy,
zamawiający w takim przypadku zapłaci wynagrodzenie (proporcjonalne), według
następujących zasad:
a) zamawiający obliczy proporcję wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy za
cały przedmiot umowy do wynagrodzenia wynikającego z kosztorysu
inwestorskiego za cały przedmiot zamówienia objętego niniejszą umową ,
b) zamawiający zapłaci wykonawcy za wykonane i odebrane niewadliwe roboty
wynagrodzenie (proporcjonalne) według cen z kosztorysu inwestorskiego
z zastosowaniem proporcji ustalonej pod lit. a).
Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcę.
4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych, wykonanych
prawidłowo oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty
odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały odebrane i wykonane
prawidłowo do dnia odstąpienia,
5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca
odpowiada, wyznaczy termin odbioru robót, które zostały wykonane prawidłowo. Jeżeli
Kierownik robót oraz przedstawiciel wykonawcy nie stawią się celem dokonania odbioru,
Zamawiający sporządzi jednostronny protokół odbioru robót,
6) W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 5. Zamawiający zapłaci tylko
za wykonane i odebrane prace, które nie są wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikających
z kosztorysu załączonego do oferty zgodnie z zasadami określonymi w ust. 10 pkt 3
(odpowiednio).
11. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego

terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
12. Kary umowne wskazane w ust. 2 lit. a) nie podlegają kumulacji z karami umownymi
wskazanymi w ust. 2 lit. d). W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy
z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługują kary umowne za
odstąpienie, o których mowa w ust. 2 lit. d) (30% wynagrodzenia brutto), natomiast kary
umowne na podstawie ust. 2 lit a) nie przysługują. Już zapłacone (również w wyniku
potrącenia) kary umowne z tytułu opóźnień lub zwłoki w realizacji zamówienia, mogą zostać
zaliczone na poczet kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy.
§ 9.
Odstąpienie od umowy bez konsekwencji w postaci kar umownych lub odszkodowania
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy - bez konsekwencji żądania
kar umownych lub żądania odszkodowania przez wykonawcę - w razie wystąpienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający z udziałem Wykonawcy sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych
robót według stanu na dzień odstąpienia, dokona odbioru tych robót oraz zapłaty
wynagrodzenia za nie, odpowiednio na zasadach omówionych w § 5, § 6 i § 8 ust. 10 umowy;
protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawcę.
3. Odstąpienie od umowy, w tym także w przypadkach wskazanych w § 8, przez którąkolwiek
ze stron wymaga formy pisemnej podaniem jednocześnie uzasadnienia, pod rygorem
nieważności.
§ 10.
Gwarancja i rękojmia oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat, licząc od daty odbioru końcowego.
2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny
całkowitej podanej w ofercie, tj. …………………… zł (słownie: ………………………)
w formie ………………………………
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust.3 zostanie zwrócone na
zasadach określonych w art.151 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych z zastrzeżeniem ust. 5.
4. Kwota zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji jakości wynosi 30% wysokości
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ……………… zł (słownie: …………….).
Zabezpieczenie to zostanie zwrócone po upływie okresu rękojmi określonego w ust. 1, zgodnie
z art. 151 ust. 3 PZP, który stanowi, iż kwota, o której mowa w ust. 2 (art. 151 ust. 2 PZP - na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady), jest zwracana nie później niż w 15 dniu po
upływie okresu rękojmi za wady.

5. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela …… miesięcznej gwarancji, licząc od
daty jego odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązuje się wystawić do dostarczonego i
wykonanego przedmiotu zamówienia dokument potwierdzający gwarancję na cały przedmiot
zamówienia, który będzie doręczony Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu zdawczoodbiorczego przedmiotu zamówienia i będzie wystawiany z datą podpisania tego protokołu.
Gwarancja musi uwzględniać zapisy niniejszego paragrafu.
6. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne naprawy gwarancyjne i serwis
przedmiotu umowy.
7. Czas reakcji na zgłoszenie usterki/wady nie może być dłuższy niż 48 godzin od momentu
zgłoszenia usterki/wady Wykonawcy.
8. Za zgłoszenie, o którym mowa w ust. 9 uważa się powiadomienie:
a) telefoniczne, w dni robocze od godziny 7:30 do 15:00 pod numerem …....
b) faksem całodobowo pod numerem............
c) e-mailem, całodobowo na adres …......
- lub przesłanie dokumentu zgłoszenia na piśmie pod adres ….......
9. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wad i usterek w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 14 dni (licząc od dnia zgłoszenia, o
którym mowa w ust. 7) albo w tym terminie dokona wymiany sprzętu, urządzenia, części lub
całości przedmiotu umowy wadliwego na wolny od wad. W przypadku, gdy usunięcie
zgłoszonej usterki/ wady w okresie gwarancji, będzie trwało dłużej niż 14 dni, Wykonawca jest
zobowiązany użyczyć nieodpłatnie Zamawiającemu równorzędne urządzenie, sprzęty, część
lub całość przedmiotu umowy na czas usuwania usterki o parametrach nie gorszych jak sprzęt
dotknięty usterką/ wadą.
10. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia
przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas
wykonywania zobowiązań umowy.
12. W kwestiach dotyczących warunków gwarancji i rękojmi, nieuregulowanych w treści
umowy, SIWZ lub w załącznikach do niniejszej umowy stosuje się postanowienia kodeksu
cywilnego.
13. Zamawiający wyznaczy jeden termin kontroli gwarancyjnej robót najpóźniej miesiąc przed
upływem terminu rękojmi, a w przypadku stwierdzenia wad lub usterek w trakcie tej kontroli,
termin na protokólarne stwierdzenie usunięcia tych wad i usterek.
§ 11.
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy

w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, pod
warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obydwie Strony.
Strony przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:
1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze
zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
2) zmiana terminu wykonania umowy, gdy konieczności tej zmiany wynika z:
a) wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających w szczególności
z konieczności dostosowania zakresu zadania do powszechnie obowiązujących
przepisów prawa lub
b) działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w tym klęsk
żywiołowych i katastrof, zdarzeń losowych,
c) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawcę ,
d) opóźnień związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy
Prawo budowlane dokumentów (np. pozwolenia na budowę) lub
e) opóźnień spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
przyrodniczymi, geologicznymi, archeologicznymi i innymi , w szczególności:
- warunkami przyrodniczymi (prace ziemne przebiegają w odmiennych warunkach niż
przewidziano w SIWZ, np.: skały w podłożu),
- warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót, przeprowadzanie
prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów (np.: ulewne deszcze przez kilka dni
uniemożliwiające wykonywanie zamówienia w terminie),
- odkryciem w trakcie robót niewypałów i niewybuchów,
- odkryciem w trakcie robót obiektów wymagających wcześniejszej rozbiórki lub
usunięcia,
- odkrycia przedmiotu względem, którego powstanie przypuszczenie, że jest on
zabytkiem, co oznaczać będzie konieczność wstrzymania robót lub takiego ich
wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot
archeologiczny i miejsce jego znaleziska,
- stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych lub podziemnych sieci
uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji geodezyjnej, co będzie wymagało
odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robót,
f) klęsk żywiołowych i katastrof, zdarzeń losowych,
g) następstwo okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
- nieterminowe przekazanie przez Zamawiającego terenu, na którym będą prowadzone
roboty,
- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej,
projektowej,
- opóźnienia w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających
decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa,
h) wejście w życie nowych przepisów, Polskich Norm po upływie terminu składania
ofert, w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia, gdy ich wprowadzenie będzie

powodować wzrost pracochłonności wykonania danych opracowań lub projektów o
więcej niż 5%,
i) wprowadzenie do umowy robót zamiennych,
3) zmiana umowy wynikająca z konieczności wykonania robót zamiennych, rozumianych
w sposób jak niżej:
a) roboty zamienne polegają na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania
części zamówienia podstawowego w sposób odmienny od określonego w
umowie,
b) konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi między innymi w sytuacji,
gdy:
- materiały, osprzęt lub urządzenia przewidziane do wykonania zamówienia,
wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogą być użyte przy realizacji
przedmiotu zamówienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub
zastąpienia innymi lub lepszymi, lub
- w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów Prawa,
lub
- w czasie realizacji robót zmienią się warunki techniczne wykonania przedmiotu
zamówienia (np. Polska Norma), lub
- w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastosowane zostaną lepsze materiały,
lub
- w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpiła konieczność zmiany
technologii ich wykonania robót budowlanych albo innych prac.
4) zmiana wynagrodzenia będąca skutkiem wprowadzenia do umowy robót zamiennych,
które zostały wprowadzone na żądanie Zamawiającego, a także będąca skutkiem klęsk
żywiołowych i katastrof, zdarzeń losowych. Zmiana wynagrodzenia nie może
przekroczyć 20 % wartości zamówienia podstawowego,
5) Zmiany osobowe:
a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na
inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których
mowa w ustawie Prawo budowlane oraz doświadczeniem zawodowym opisanym w
SIWZ,
b) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy na innego, dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem,
potencjałem technicznym i osobowym niż podwykonawca wskazany w zawartej
umowie. Jeśli zmiana lub rezygnacja podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
w chwili wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
c) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy;
6) Pozostałe zmiany:
a) Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku obniżenia stawki podatku
VAT spowodowanego nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, o kwotę
wynikającą z tej zmiany;

b) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia,
skutkująca zmianą wynagrodzenia, jeżeli:
- zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie leżało w interesie
zamawiającego,
- zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe z przyczyn
technicznych, albo na skutek zmiany przepisów prawnych np. p. poż., bhp, norm
technicznych,
- nastąpiła zmiana technologii, sposobu wykonania robót, liczby lub asortymentu
dostarczonych urządzeń lub wprowadzono roboty zamienne.
W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie odpowiednio
pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia
oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z
umowy planowanymi świadczeniami.
c) zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy
i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID19 ma wpływ na wykonanie zamówienia, a wykonawca wykaże ścisły związek
pomiędzy tą sytuacją, a brakiem możliwości wykonania umowy, jej części lub w
umownym terminie,
7)

innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności może nastąpić
również z powodu wystąpienia siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego
wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w
szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, a także z powodu działań osób trzecich
uniemożliwiających wykonanie prac.

3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust.2 może ulec
odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania przedmiotu zamówienia,
w sposób należyty, wynikający z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 2 powyżej.
4. Zmiany umowy wskazywane w ust. 2 będą wprowadzane wyłącznie w zakresie
niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Zmiana umowy może nastąpić również w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1
pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:
1) w przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2
ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie zapłaci za roboty, jeżeli wykonawca
wykonał je bez sporządzenia zmiany niniejszej umowy (aneksu). Wprowadzenie do umowy
robót dodatkowych, nie objętych zamówieniem podstawowym może skutkować odpowiednią
zmianą wynagrodzenia. Udzielenie zamówienia na roboty dodatkowe musi być poprzedzone
sporządzeniem protokołu konieczności;
2) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie – art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień.
6. Wprowadzanie zmian do umowy, o których mowa w ust. 2-5 następuje z zachowaniem zasad
określonych w art. 144 ust. 1a – ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 12
Ubezpieczenie robót

1. Na cały czas prowadzenia robót budowlanych (aż do odbioru końcowego robót) Wykonawca
musi posiadać ubezpieczenie robót spełniające wymagania określone poniżej.
2. W związku z postanowieniem ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się
zawrzeć umowę ubezpieczenia robót budowlanych określonych niniejszą Umową na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 4
ust. 1 niniejszej Umowy (dopuszcza się umowę ubezpieczenia wszystkich robót budowlanych
prowadzonych przez wykonawcę, która będzie także obejmować ubezpieczenie robót
określonych niniejszą umową). Kopię polisy albo innego dokumentu potwierdzającego
zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z OWU i dowodem uiszczenia wymaganych
składek), Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dacie
przekazania Wykonawcy terenu budowy. Umowa ubezpieczenia musi również obejmować
odpowiedzialność cywilną za szkody wobec osób trzecich.
3. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć polisę (polisy) potwierdzającą
zawarcie bądź kontynuację umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich treści przez Zamawiającego.
4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których
mowa w ust. 3 powyżej. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia
robót.
5. Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu lub nie będzie kontynuował wyżej wymienionej umowy ubezpieczenia przez cały
okres trwania robót budowlanych, Zamawiający może według własnego wyboru odstąpić od
umowy z Wykonawcą, bądź ma prawo zawrzeć przedmiotową umowę ubezpieczenia lub ją
przedłużyć na koszt Wykonawcy, potrącając jej koszt z bieżących płatności należnych
Wykonawcy. W przypadku odstąpienia od umowy zapisy § 8 ust. 10 niniejszej Umowy stosuje
się odpowiednio.
§ 13.
Postanowienia dodatkowe:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
§ 14.
Postanowienia końcowe
1. Integralne części umowy stanowią:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik Nr 1.
2) Oferta Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami –
Załącznik Nr 2.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych.
3. Strony mają obowiązek niezwłocznie informować się wzajemnie o zmianach adresowych,
w przypadku niedochowania tego warunku Pismo Zamawiającego wysłane za pośrednictwem
operatora pocztowego na wskazany w niniejszej umowie adres uważa się za doręczone z

dniem odbioru tego pisma albo z dniem upływu 14 dniowego terminu do odbioru pisma
liczonego od daty pierwszego awizo.
4. Spory wynikłe na tle umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy,
a dwa dla Zamawiającego.
Podpis Zamawiającego:
.....................................

Podpis Wykonawcy:
.............................................

