Załącznik nr 8 do SIWZ
ZS2.2720.1.2018
UMOWA - wzór
zawarta w dniu ……………………………………….. w Rypinie pomiędzy:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………,
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………… z siedzibą w…………………..…,
reprezentowanym przez: …………………………..……. zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”
NIP ……………………………….REGON –……………………… KRS …………………….
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
zadania „Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia
zawodowego” - w formule zaprojektuj i wybuduj, na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 - tekst jednolity ze zmianami), numer sprawy ZS2.2720.1.2018
Zamawiający oświadcza, że przedmiot umowy realizowany będzie w ramach zadania pod nazwą „Rozbudowa
i przebudowa Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego” jest
współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne
społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2
Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół
prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Przedmiot umowy – postanowienia ogólne
§1
1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, którym jest zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332
z późn. zm.), polegających na zaprojektowaniu i rozbudowie Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej
w Rypinie, zlokalizowanego przy ulicy Dworcowej w Rypinie, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
nad realizacją wykonywanych robót budowlanych w zakresie określonym w niniejszej umowie, specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i programie funkcjonalno-użytkowym.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
1) wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania, dla wszystkich branż, obejmującej
w szczególności koncepcję zagospodarowania terenu, koncepcję architektoniczno-konstrukcyjną,
projekty budowlane, projekty wykonawcze (w tym projekt architektoniczno-konstrukcyjny, instalacji
wewnętrznych), przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych, dokumentację geologiczno-inżynierską, informację BIOZ, plan zapewnienia jakości,
projekt organizacji robót,
2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i zezwoleń
wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidłowej realizacji zadania, odbioru robót
budowlanych i oddania obiektu do użytkowania,
3) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych,
w tym, po zaakceptowaniu projektu budowlanego przez Zamawiającego, ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowę, oraz innych wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidłowej
realizacji zadania i odbioru robót budowlanych.
4) obsługę geotechniczną i geodezyjną,
5) wykonanie całości robót budowlanych, zgodnie z odebraną przez Zamawiającego dokumentacją
projektową i ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę,
6) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz mapy geodezyjnej powykonawczej,
7) sprawowanie nadzoru autorskiego (wielobranżowego) nad realizacją wykonywanych robót budowlanych,
8) wykonanie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania zadania,
9) skompletowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
10) przygotowanie terenu do prac budowlanych,
11) nawierzchnie chodników,
12) sieci teleinformatyczne (wewnętrzne i zewnętrzne),
13) sieci wewnętrzne i zewnętrzne,
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14) ustawienie tablic informujących o budowie.
3. Całość przedmiotu umowy należy wykonać zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, warunkami
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, decyzją o warunkach zabudowy,
obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin w terenie.
4. Przedmiot umowy obejmuje ponadto przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do
wykonanej dokumentacji w zakresie objętym umową.
5. Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich pełnomocnictw do uzyskania decyzji administracyjnych,
uzgodnień, opinii i zezwoleń, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które
mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk związanych z realizacją Inwestycji oraz na prawidłowe ustalenie
zakresu prac i wysokość wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że zapoznał się szczegółowo ze
wszystkimi założeniami Inwestycji i dokumentami posiadanymi przez Zamawiającego i ww. informacje i
dokumenty określają przedmiot niniejszej umowy w sposób wystarczający i gwarantujący jej wykonanie w
całości bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych
kosztów.
7. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z warunkami lokalnymi dla realizacji
Inwestycji, w tym szczególnie z: możliwością urządzenia zaplecza budowy, możliwościami zasilania
w energię elektryczną i wodę i inne media, z możliwościami dojazdu do terenu budowy, ze stanem dróg
dojazdowych itp. i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń w tym
zakresie.
Projektowanie
§2
1. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu 2 koncepcje architektoniczno-konstrukcyjne
z wizualizacją do wyboru Zamawiającemu – celem prowadzenia dalszych prac projektowych.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać pracę przy użyciu własnych materiałów, narzędzi i urządzeń
potrzebnych do wykonania niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonanie umowy zostanie powierzone wyłącznie osobom posiadającym
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, przy czym, dokumentacja projektowa zostanie podpisana przez
osoby, które zgodnie z obowiązującym prawem są uprawnione do wykonania dokumentacji projektowej dla
celów uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.
4. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części dokumentacji i innych prac objętych przedmiotem
umowy osobom trzecim w zakresie określonym w ofercie, informując o tym Zamawiającego. Za działania
i zaniechania podwykonawców oraz innych osób wykonujących prace objęte niniejszą umową Wykonawca
odpowiada jak za działania i zaniechania własne, oraz zobowiązuje się do nabycia w zakresie koniecznym
do realizacji niniejszej umowy wszelkich autorskich praw majątkowych do prac wykonanych przez osoby
trzecie w zakresie umożliwiającym przeniesienie ich na Zamawiającego w zakresach i terminach
wynikających z niniejszej umowy.
5. Ustala się wykonanie dokumentacji projektowej w ilości: po 4 egz. każdego opracowania oraz ilość
egzemplarzy niezbędną dla organów administracji publicznej zgodnie z obowiązującym prawem
(za wyjątkiem przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych w ilości po 4 egz. dla poszczególnego opracowania).
6. Własność egzemplarzy przechodzi na Zamawiającego z dniem wydania.
7. Dokumentację należy wykonać także w formie elektronicznej w plikach o rozszerzeniu „dwg” i „pdf” w 3 egz.
8. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązuje się na każde wezwanie Zamawiającego
w okresach nie rzadziej niż jeden raz na 2 tygodnie do uczestniczenia w naradach roboczych dotyczących
opracowywanej dokumentacji projektowej.
9. Wykonawca ma obowiązek uwzględniać uwagi i zalecenia Zamawiającego, jednakże Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność za dokumentację projektową.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania, dla
wszystkich branż, obejmującej koncepcję zagospodarowania terenu, koncepcję architektonicznokonstrukcyjną, projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, - w terminie do 31.03.2019 r.
2. Przez wykonanie dokumentacji projektowej rozumie się złożenie kompletnego wniosku o pozwolenia na
budowę we właściwym organie administracji oraz przekazanie dokumentacji, wskazanej w § 2 ust. 5 i 7
Zamawiającemu, z tym że przekazanie w formie elektronicznej nastąpi na płycie (płytach) CD lub DVD.
3. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do dnia
31.03.2019 r.
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4. Dokumentację projektową, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy wykonać zgodnie z przepisami regulującymi
przedmiotową problematykę, a w szczególności z przepisami:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017.1332 z późn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2012.462 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017.1579 z późn.
z zm.),
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013. 1129),
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U.
2004.130.1389).
§4
1. Zamawiający przez cały okres projektowania ma prawo wglądu do tworzonej dokumentacji projektowej.
2. Zamawiający ma prawo wnosić zastrzeżenia do dokumentacji projektowej, zarówno w trakcie jej
wykonywania, jak i po wykonaniu dokumentacji.
3. W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania terminu przez Wykonawcę z przyczyn leżących po
jego stronie, niezależnie od innych uprawnień wynikających z Umowy lub obowiązujących przepisów,
Zamawiający ma prawo żądać, a Wykonawca ma obowiązek wykonania, na własny koszt, wszelkich
niezbędnych czynności dla usunięcia takiego zagrożenia (dodatkowy personel bądź sprzęt, wydłużony czas
pracy lub dodatkowe zmiany robocze, praca w dni wolne od pracy itp.).
4. Niezależnie od postanowienia ust. 3 tego paragrafu, jeżeli Wykonawca w następstwie okoliczności leżących
po jego stronie nie jest w stanie dotrzymać terminu wykonania dokumentacji, wówczas Zamawiający, z
zachowaniem innych uprawnień wynikających z Umowy lub obowiązujących przepisów, po bezskutecznym
upływie terminu wyznaczonego w uprzednim, pisemnym wezwaniu, jest uprawniony do powierzenia innym
podmiotom wykonania dokumentacji na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. W przypadku wystąpienia zagrożeń niedotrzymania terminu z przyczyn nie leżących po stronie
Zamawiającego, Strony niezwłocznie pisemnie uzgodnią sposób wyeliminowania tego zagrożenia.
6. Zamawiający nie ma obowiązku sprawdzania jakości czy prawidłowości wykonania dokumentacji
projektowej. Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, kompletność i zgodność z prawem, normami,
sztuką budowlaną, czy za możliwość wykonania, ponosi Wykonawca.
7. Zamawiający zakazuje wprowadzania klauzul do dokumentacji projektowej, które wskazywałyby produkty
określonego pochodzenia lub z określonego źródła, albo z określonego procesu, które uprzywilejowałyby
zatem lub eliminowały pewne przedsiębiorstwa.
8. W szczególności zabrania się wskazywania znaków towarowych, patentów, rodzajów, określonego
pochodzenia lub produkcji.
9. Powyższe nie dotyczy sytuacji, o których mowa w art. 29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
niemniej wymaga to uzasadnienia prawnego i faktycznego w formie pisemnej.
§5
1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że:
1) przysługiwać mu będzie pełnia praw autorskich majątkowych i osobistych, w tym prawo do udzielania
zezwoleń na wykonywanie autorskich praw zależnych w odniesieniu do dokumentacji projektowej objętej
przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej dokumentacją;
2) korzystanie z dokumentacji przez Zamawiającego na podstawie i w zakresie objętym niniejszą umową
nie będzie naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich i praw własności przemysłowej oraz dóbr
osobistych osób trzecich;
3) jego prawa autorskie do dokumentacji nie będą obciążone ani ograniczone w żaden sposób na rzecz
osób trzecich, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub utrudniający zawarcie i wykonanie
niniejszej Umowy.
2. Wykonawca z chwilą podpisania protokołu odbioru każdego elementu dokumentacji projektowej przenosi na
Zamawiającego, a Zamawiający nabywa całość majątkowych praw autorskich do dokumentacji na wszelkich
znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, wskazanych w przepisie art. 50 ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.),
obejmujących w szczególności:
1) nieograniczone, wielokrotne stosowanie dokumentacji,
2) dokonywanie zmian, uzupełnień i dostosowań dokumentacji dla potrzeb Zamawiającego lub
jakichkolwiek innych podmiotów;
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3) utrwalanie dokumentacji, dowolnymi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego, techniką cyfrową oraz przepisania utrwaleń na inną technikę, rodzaj zapisu, system
i nośnik;
4) zwielokrotniania dokumentacji dowolnymi technikami, w tym techniką drukarską, fotograficzną,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w nieograniczonej ilości egzemplarzy na
wszelkich nośnikach oraz wymiany nośników;
5) wprowadzenia utrwaleń dokumentacji do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych i ich
udostępnianie użytkownikom tych sieci;
6) odtwarzanie i wyświetlanie dokumentacji i jej egzemplarzy;
7) udostępnianie dokumentacji i jej egzemplarzy we wszelkiego rodzaju materiałach promocyjnych
i reklamowych oraz mediach;
Z chwilą odbioru dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa do wykorzystanych
w dziełach wytworów niematerialnych nie stanowiących utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, a chronionych innymi przepisami, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Z chwilą odbioru dokumentacji, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie
autorskich praw zależnych w stosunku do wszelkich opracowań dokumentacji na wszelkich polach
eksploatacji wskazanych w ustępie 1 niniejszego paragrafu, a także przenosi własność egzemplarzy, na
których dokumentację utrwalono.
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych względem
dokumentacji jak i do wprowadzania w nich wszelkiego rodzaju zmian, uzupełnień i jego dostosowywania
oraz jej rozpowszechnia anonimowo bez podania imienia i nazwiska Wykonawcy oraz upoważnia
Zamawiającego do decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieł publiczności i sprawowania nadzoru nad
sposobem korzystania z niego. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do niewykonywania swych autorskich
praw osobistych do dokumentacji w sposób naruszający interesy Zamawiającego. W przypadku
niewykonania przez Wykonawcę zobowiązań, objętych niniejszym ustępem, Wykonawca zapłaci na rzecz
Zamawiającego karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia całkowitego Wykonawcy.
Zamawiający posiada pełną swobodę w zakresie przenoszenia autorskich praw majątkowych w zakresie
nabytym na podstawie niniejszej Umowy na inne podmioty.
W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w związku z korzystaniem przez
Zamawiającego z praw nabytych lub upoważnień uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca
zobowiązany jest zwolnić Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu i zaspokoić wszelkie
uzasadnione roszczenia osób trzecich, pokryć wszelkie koszty, wydatki i szkody z tym związane, w tym
koszty zastępstwa procesowego i koszty sądowe.
§6

Odpowiedzialność za wady:
1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od powiadomienia usunąć na własny koszt wady lub błędy w
dokumentacji.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za skutki wad dokumentacji powstałych z jego winy,
a powodujących dodatkowe nieuzasadnione koszty z punktu widzenia prawidłowego przebiegu procesu
inwestycyjnego.
Nadzór autorski
§7
1. Sprawowanie przez Wykonawcę czynności nadzoru autorskiego obejmuje zakres ustalony ustawą Prawo
budowlane, polegający w szczególności na:
1) czuwaniu w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych
z dokumentacją projektową,
2) wyjaśnianiu wątpliwości powstałych w toku realizacji,
3) uzgadnianiu z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do
materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej i dokonywanie tych zmian,
4) udziale w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w odbiorze inwestycji.
2. Częstotliwość pobytu osób wykonujących w imieniu Wykonawcy nadzór autorski na budowie nie będzie
mniejsza niż jeden raz na 2 tygodnie w trakcie całego procesu budowlanego, z zastrzeżeniem, iż osoby
wykonujące w imieniu Wykonawcy nadzór autorski zobowiązane są przybyć na plac budowy lub w inne
wyznaczone miejsce na każdy wniosek Zamawiającego.
3. Sprawowanie nadzoru autorskiego, po uprzednim wnioskowaniu, jak w ust. 2, nastąpi w ciągu 3 dni od daty
otrzymania przez Wykonawcę stosownego zgłoszenia.
4. Brak reakcji Wykonawcy na zgłoszenie jak w ust. 3, spowoduje naliczenie kary umownej, o której mowa w §
18 Umowy.
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5. Pobyt na budowie oraz zalecenia w trakcie pobytu osób wykonujących w imieniu Wykonawcy nadzór autorski
winny być odnotowane w dzienniku budowy. Za pobyt na budowie uznaje się pełnienie nadzoru autorskiego
przez osoby wskazane przez Wykonawcę, posiadające odpowiednie uprawnienia.
6. Zalecenia wpisane do dziennika budowy akceptuje inspektor nadzoru.
Warunki realizacji robót budowlanych
§8
1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie ……………………………………………………………,
email …………………………………………, tel …………………………………………………
2. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru,
dotyczących prawidłowości wykonywania przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:……………………………………………………………,
email …………………………………………, tel …………………………………………………
4. Zamawiający ma prawo wskazać dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, a Wykonawca ma
prawo i obowiązek udostępnić tym osobom teren budowy oraz wszelką dokumentację przedmiotu umowy.
5. Zamawiający udzieli pełnomocnictwo dla osoby wskazanej przez Wykonawcę w celu uzyskania pozwolenia
na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu. Osobą wskazaną przez Wykonawcę w wyżej
wymienionym celu jest ……………………………………………………… email …………………………………,
tel. …………………………
§9
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przy użyciu własnych materiałów, narzędzi i urządzeń potrzebnych do
wykonania niniejszej umowy.
2. Wykonawca zrealizuje Inwestycję z najwyższą starannością zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce,
normami, zatwierdzoną dokumentacją projektową/techniczną, współczesną wiedzą i sztuką budowlaną oraz
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Zamawiający jest upoważniony do prowadzenia kontroli zgodności prac z Umową, dokumentacją
projektową/techniczną, obowiązującymi normami technicznymi, przepisami prawa budowlanego i dobrą
praktyką budowlaną. W tym celu Zamawiający ma zapewniony nieograniczony dostęp na plac budowy, do
warsztatów i placów składowych, na których znajdują się materiały i wyroby służące wykonaniu Umowy.
Wykonawca ma obowiązek sukcesywnego przedstawiania wymaganych atestów, certyfikatów,
potwierdzenia jakości i bezpieczeństwa na materiały i wyroby przed ich wbudowaniem, zastosowaniem lub
montażem. Zamawiający jest uprawniony do powierzenia podmiotom zewnętrznym wykonania ekspertyz,
sprawdzeń, prób materiałów czy robót i w przypadku potwierdzenia zastrzeżeń Zamawiającego koszty
czynności kontrolnych obciążają Wykonawcę.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty transportu, wykonania i bieżącego utrzymywania:
zabezpieczenia terenu budowy, dróg wewnętrznych oraz utrzymania dróg zewnętrznych prowadzących do
terenu budowy, jak również związane z zajęciem i utrzymaniem w czystości chodników oraz jezdni,
zabezpieczeniem terenu budowy i znajdującego się na nim mienia, a także koszty prac geodezyjnych.
5. Inwestycja zostanie wykonana przy wykorzystaniu maszyn, urządzeń Wykonawcy i z materiałów
dostarczonych przez Wykonawcę, a wszelkie należności z tym związane zostały uwzględnione
w Wynagrodzeniu. Wszelkie materiały i urządzenia wykorzystywane przez Wykonawcę przy realizacji
Inwestycji powinny odpowiadać wymaganiom określonym szczegółowo w przepisach ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016, poz. 1570 z póź. zm.). Wykonawca oświadcza, że
przy realizacji Przedmiotu Umowy nie będzie używał żadnych materiałów zakazanych przepisami
szczegółowymi. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do
wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub
aprobatę techniczną. Dokumenty te zostaną dołączone do protokołu odbioru Inwestycji.
6. Zamawiający jest uprawniony do wydawania poleceń a Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania
poleceń dotyczących każdej z niżej wymienionych spraw:
1) usunięcia z terenu budowy, niezgodnych z Umową, materiałów i towarów,
2) udostępnienia do kontroli i badania wszelkich materiałów i towarów.
7. Zamawiający pozostaje właścicielem wszelkich odebranych i zapłaconych na terenie budowy materiałów
i urządzeń Inwestycji, w tym trwale wmontowanych w Inwestycji, a także Zamawiający pozostaje
właścicielem wszelkich robót odebranych w każdym stanie zaawansowania realizacji Inwestycji, przy czym
do momentu uzyskania przez Zamawiającego ostatecznej (a w przypadku skargi do sądu – prawomocnej)
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji Wykonawca ponosi ryzyko ich kradzieży, przypadkowej
utraty lub uszkodzenia wszystkich tych materiałów, urządzeń i robót. Podpisanie przez Zamawiającego
w trakcie realizacji Inwestycji protokołu odbioru przedmiotowych materiałów, urządzeń i robót nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne w przypadku późniejszego ich ujawnienia.
8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zagrożenia realizacji Inwestycji przez Wykonawcę,
niezależnie od innych uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, Zamawiający może wyznaczyć
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9.

10.

11.

12.

termin odbioru robót, bez względu na stan ich zaawansowania jak też odbioru materiałów, urządzeń
Inwestycji znajdujących się na terenie budowy; w razie nieobecności przedstawiciela Wykonawcy
Zamawiający może jednostronnie dokonać ich odbioru.
Gruz budowlany oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek, demontażu lub makroniwelacji Wykonawca
zobowiązany jest na własny koszt do usunięcia lub zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Wynagrodzenie określone w § 13 ust. 1 obejmuje także koszty poddania odpadów budowlanych
(odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych,
ekologicznych lub ekonomicznych będzie to niemożliwe lub nieuzasadnione, to koszty przekazania
powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu
sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.
W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie
odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie
dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu
umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za:
1) szkody wyrządzone komukolwiek w mieniu,
2) uszkodzenie ciała,
3) śmierć podczas lub/i w konsekwencji wykonywania Umowy.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak
również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.
§ 10

Do obowiązków Zamawiającego na etapie realizacji robót należy:
1. wprowadzenie na plac budowy na podstawie protokołu przekazania,
2. wskazanie terenu pod zaplecze budowy,
3. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4. odebranie wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową,
5. zapłata umówionego wynagrodzenia.
§ 11
1. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:
1) projekt, przygotowanie i organizacja placu budowy,
2) wykonanie przedmiotu określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi normami,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
3) zapewnienie i przeprowadzenie prób, sprawdzeń i rozruchu instalacji i urządzeń,
4) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni
sprzęt i narzędzia, zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzór nad
personelem w zakresie porządku i dyscypliny,
5) opracowanie i zapewnienie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia robót
budowlanych,
6) opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla zrealizowanego obiektu, oznakowanie p.poż.
i wyposażenie w gaśnice i sprzęt zabezpieczenia pożarowego,
7) opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej,
8) zrealizowanie własnym kosztem i staraniem obiektów tymczasowego zaplecza budowy,
9) informowanie inspektorów nadzoru o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót
oraz opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu umowy,
10) ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane w związku
z prowadzonymi robotami i na placu budowy,
11) obsługa geodezyjna (w tym wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza) i geologiczna,
12) sporządzenie dokumentacji powykonawczej budowlanej na odbiór końcowy zadania,
13) ustanowienie kierownika budowy,
14) posiadania ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem umowy, na kwotę co najmniej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) przez
cały okres wykonywania umowy i przedstawienia każdorazowo kopii aktualnej polisy, przy czym
Wykonawca może przedstawić polisę na okres krótszy i zobowiązuje się utrzymać/przedłużać
odpowiednią polisę przez okres do końca wykonywania robót budowlanych oraz przedkładać ją do
wglądu Zamawiającemu wraz z jej kopią w co najmniej na 30 dni przed terminem wygaśnięcia aktualnej
polisy.
2. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze techniczne i socjalne dla swoich
pracowników jak też na własny koszt wyposaży pracowników, realizujących przedmiot Umowy, w odzież
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ochronną, niezbędny sprzęt montażowy, narzędzia oraz niezbędną aparaturę pomiarową i kontrolną.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
przepisów przeciwpożarowych na placu budowy, jest odpowiedzialny za sporządzenie planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia, jak również zobowiązany jest do zabezpieczenia i strzeżenia terenu budowy, w tym
materiałów, urządzeń i robót odebranych przez Zamawiającego.
3. Wykonawca w trakcie realizacji Inwestycji zobowiązany jest na własny koszt do pobierania i przechowywania
na terenie budowy próbek użytych do realizacji materiałów. Czynności poboru i przechowywania tych próbek
wykonane będą zgodnie z Polską Normą. W trakcie pobierania próbek przedstawiciel Zamawiającego ma
prawo w tej czynności uczestniczyć. Zamawiający w trakcie realizacji Inwestycji ma prawo nakazać
Wykonawcy przeprowadzenie badań wybranej partii pobranych próbek lub materiału. Wykonawca bez
zbędnej zwłoki przekaże wymagane próbki wyspecjalizowanemu podmiotowi (zaakceptowanemu przez
Zamawiającego) celem dokonania badań. Opracowane przez ten podmiot wyniki badań Wykonawca
przekaże Zamawiającemu. W przypadkach, gdy wyniki przeprowadzonych badań potwierdzą spełnienie
przez wyrób wymagań Polskiej Normy koszty przeprowadzenia tych badań poniesie Zamawiający, a w
wyniku braku takiego potwierdzenia koszty przeprowadzania badań poniesie Wykonawca, z tym
zastrzeżeniem, iż koszty badań próbek betonu w każdym przypadku obciążają Wykonawcę.
4. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać należyty porządek na terenie budowy i właściwą organizację pracy.
5. Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować prace budowlane, w tym korzystanie z mediów i dróg
komunikacyjnych oraz zapewnić utrzymanie porządku i czystości, aby ponad konieczną miarę nie została
zakłócona działalność użytkowników obiektów sąsiadujących z terenem budowy w czasie i po zakończeniu
robót. Wykonawca, przed odbiorem końcowym Inwestycji uporządkuje teren budowy i wokół niego oraz drogi
komunikacyjne. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę w/w czynności w wyznaczonym
terminie upoważnia Zamawiającego do zastępczego wykonania powyższego obowiązku na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Podwykonawcy
§ 12
1. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, usługodawcy, dostawcy i ich
przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.
2. Podwykonawcy, dalsi podwykonawcy, usługodawcy i dostawcy przy realizacji powierzonych im zadań
zobowiązani są do stosowania wszystkich przepisów wynikających z niniejszej umowy.
3. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie może zlecić podwykonawcom innych części zamówienia niż
wskazane w ofercie.
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez
wymaganej zgody Zamawiającego i w trybie wskazanym niżej; skutki z tego wynikające będą obciążały
wyłącznie Wykonawcę.
5. 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 musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:
1) zakresu robót przewidzianych do wykonania;
2) terminu realizacji robót;
3) wysokości wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i zasad zapłaty za wykonane
roboty;
4) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
5) okresu odpowiedzialności za wady, z zastrzeżeniem, że okres ten nie może być krótszy od okresu
odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego;
6) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy,
6.

Wraz z projektem umowy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca składa Zamawiającemu
odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej
formy prawnej podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do
reprezentowania stron umowy.
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7. 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. Zamawiający, w terminie 7 (siedmiu) dni
od dnia doręczenia mu projektu umowy o podwykonawstwo zgłasza Wykonawcy pisemne zastrzeżenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) gdy przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy
niż określony w ust. 6.
8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni o którym mowa w ust. 7, uważa się za akceptację
projektu umowy przez Zamawiającego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia.
10. Zamawiający, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia mu umowy o podwykonawstwo, zgłasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,
o których mowa w ust. 7.
11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu umowy
o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
12. 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% (pięć dziesiątych procenta) 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 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych.
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony
w ust. 6 niniejszego postanowienia, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go pod rygorem
wystąpienia o zapłatę kary umownej do doprowadzenia do zmiany umowy w tej części w terminie 7 (siedmiu)
dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo.
14. Przepisy ust. 5-13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
15. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy, usługodawcy, bądź dostawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o
podwykonawstwo.
16. 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.
17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, 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.
18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
19. 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. 16. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag,
nie krótszym niż 7 (siedem) dni od dnia doręczenia tej informacji.
20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, 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.
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21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na zasadach
wskazanych wyżej.
22. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% (pięć procent)
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy
w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
23. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), umowy
o podwykonawstwo zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsorcjum.
24. W przypadku, w którym Wykonawcą jest konsorcjum, każdy z członków konsorcjum odpowiada solidarnie
wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków konsorcjum wobec Podwykonawców,
dalszych podwykonawców, usługodawców i dostawców zaspokojone przez Zamawiającego.
25. Aby realizacja umowy przebiegała bez zakłóceń Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował
pracę podwykonawców, dalszych podwykonawców, usługodawców i dostawców.
Wynagrodzenie
§ 13
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ceną ofertową
w wysokości …………………..… zł brutto (słownie: …………………………………………….. ).
Wynagrodzenie brutto zawiera podatek od towarów i usług (VAT).
2. Na wynagrodzenie ryczałtowe składają się:
1) wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej.
2) wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych rozumiane jako uzyskanie odbioru końcowego
bezusterkowego w formie protokołu oraz po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie dla Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostało ustalone na podstawie oferty Wykonawcy i obejmuje całość
nakładów niezbędnych do zrealizowania w całości Inwestycji, w tym wszelkie koszty: prac
przygotowawczych, robót budowlanych, gospodarki masami ziemnymi, ubezpieczeń, zabezpieczenia
budowy, koszty wykonania i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia i zużycia energii elektrycznej,
wody, itp.), koszty przywrócenia gruntów do stanu poprzedniego, koszty przeprowadzonych prac
geodezyjnych, koszty wynikające z warunków geotechnicznych i hydrogeologicznych. Wynagrodzenie
obejmuje całość robót, mediów, materiałów i urządzeń do wbudowania potrzebnych do wykonania całości
Inwestycji.
4. Kwoty wymienione w ust. 1 stanowią zapłatę za realizację zadania w całości, w tym za przeniesienie praw
autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową oraz wykonanie
nadzoru autorskiego, a także koszty dojazdów, transportu, diet, uczestnictwa w naradach technicznych,
nadzorów, noclegów, uzgodnień projektu, itp.
5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą
do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.
6. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu
umowy, jako podstawę roszczeń o zmianę wynagrodzenia i / lub zmianę terminu oraz potwierdza, że nie
będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru i kosztów prac.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należności wynikające z wystawionych faktur w terminie 14 dni od daty
otrzymania faktury.
8. Strony ustalają zasady rozliczania i fakturowania za wykonanie robót budowlanych w następujący sposób:
1) Rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się na podstawie wystawionych faktur w dwóch transzach.
2) Pierwsza transza po wykonaniu następujących prac: projekt, fundamenty, ściany, stolarka okienna, dach.
Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót potwierdzający zakres wykonanych
robót, podpisany przez inspektora nadzoru.
3) Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru zadania inwestycyjnego (zwany
dalej „protokołem końcowym” bezusterkowy, o którym mowa w § 14 ust 6, podpisany przez inspektora
nadzoru i Komisję powołaną przez Zamawiającego Do faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć kserokopię protokołu odbioru końcowego bezusterkowego oraz pozwolenia na użytkowanie dla
Zamawiającego.
4) Faktura końcowa będzie przedstawiona Zamawiającemu w terminie 3 dni od dokonania odbioru
końcowego bezusterkowego w formie protokołu w rozumieniu § 14 ust 6,
9. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcom (zgodnie z § 12 umowy),
obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do każdej faktury przedkładanej Zamawiającemu dowodów zapłaty
oraz oświadczeń Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców (wraz z kopiami wszystkich dokumentów
wymienionych w oświadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawcę o stanie rozliczeń Wykonawcy z
Podwykonawcą co najmniej o treści:
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Zespół Szkół nr 2
im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11
87-500 Rypin
Działając w imieniu …………………………………………………………. (pełna nazwa podwykonawcy),
ul. …………………………………………………, NIP ………………… oświadczam:
1) jako Podwykonawca zadania dotyczącego ………………………………….……. jestem wykonawcą robót
budowlanych, w szczególności robót ………………….. i łączy mnie z ………………………. (Wykonawcą)
jedynie umowa z dnia ………….. r. nr ………….. Umowa ta nie została zmieniona.
2) zgodnie z umową, o której mowa w pkt 1 należne Podwykonawcy wynagrodzenie od Wykonawcy wynosi
łącznie …………………zł. Z tej kwoty:
a) Wykonawca zapłacił Podwykonawcy:
na podstawie faktury ………………….. kwotę ………………… zł w dniu ……………………
na podstawie faktury ………………….. kwotę ………………… zł w dniu ……………………
na podstawie faktury …………… ……. kwotę ………………… zł w dniu ……………………
b) pozostała do zapłaty między Wykonawcą a Podwykonawcą kwota ………………zł, z tego kwota
……………………………zł jest wymagalna (termin zapłaty upłynął ………………………………..……)
natomiast
kwota ………….……….
jest
niewymagalna (termin płatności
to
………………………………………. …………),
c) (ewentualnie) kwota …………..…… zł jest sporna między Wykonawcą a Podwykonawcą i kwota ta jest
należna zdaniem Podwykonawcy na podstawie ………………………… i przysługuje z tytułu
3) odnośnie faktów przedstawionych w pkt 2 przedkładam wszystkie dokumenty w odpisach w tym
w szczególności:
a) Faktury nr…………………i …………
b) Protokoły odbioru z dnia ………………i z dnia ………… i ….. .
c) Oświadczenia Wykonawcy z dnia ……………i ………
d) Oświadczenia podwykonawcy z dnia ………… i ……….
e) ……………………………………………
f) …………………………………………
Podwykonawca …………………………………..
Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny ……………………………………….
11. Strony umowy ustalają pozostałe warunki rozliczeń z Podwykonawcami:
1) 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.
2) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, 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,
3) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
4) 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 pkt. 1. Zamawiający informuje
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
5) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b) 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
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
6) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których
mowa w pkt. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy lub innej wierzytelności Wykonawcy.
7) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę
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12.

13.
14.
15.
16.

większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi podstawę do odstąpienia
od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty na rzecz Podwykonawców,
przy dokumentach o których mowa w ust. 11, Zamawiający wstrzymuje wypłatę drugiej części należnego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane - w części równej sumie kwot wynikających z
nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy
Zamawiającego.
Za opóźnienie w zapłacie Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych za opóźnienie.
Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1.
Faktura powinna zostać wystawiona w następujący sposób:
Nabywca :
Odbiorca:
Odbiór robót budowlanych
§ 14

1. Wykonawca wykona roboty budowlane w rozumieniu ust. 4 w terminie do ……………………. r.
2. Odbiór końcowy robót budowlanych przeprowadzony zostanie w ciągu 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia
gotowości do odbioru końcowego i przekazania niezbędnych dokumentów. Odbioru dokona komisja
powołana przez Zamawiającego.
3. Za dzień zakończenia robót budowlanych, strony uznawać będą dzień zgłoszenia gotowości do odbioru
końcowego, jeżeli w trakcie odbioru nie zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające użytkowanie albo wady
istotne, z tym że:
1) Za wady uniemożliwiające użytkowanie i wady istotne uznaje się w szczególności wykonanie
jakichkolwiek części robót niezgodnie z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót budowlanych lub jakimikolwiek postanowieniami umowy, których naprawienie trwałoby
dłużej niż 7 dni lub wymagałoby wykonywania robót uniemożliwiających korzystanie z obiektu lub jego
części,
2) Stwierdzenie wad uniemożliwiających użytkowanie albo wad istotnych w trakcie odbioru uznane będzie
za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie mimo zgłoszenia gotowości do odbioru w terminie,
o którym mowa w ust. 1.
4. Strony przyjmują za dzień wykonania robót budowlanych:
1) dzień zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku dokonania odbioru bez zastrzeżeń, lub
2) dzień zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż
7 dni, lub
3) dzień zgłoszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku odmowy dokonania odbioru
z powodu istnienia wad nadających się do usunięcia, lub
4) dzień zgłoszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy w przypadku odmowy dokonania
odbioru z powodu istnienia wad nie nadających się do usunięcia.
5. Ponadto Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia w terminie nie dłuższym niż 7 dni, Zamawiający może dokonać
odbioru przedmiotu umowy, uznając za dzień zakończenia wykonania przedmiotu umowy dzień
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego,
2) Jeżeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarował, że usunie wadę i nie dochował 7-dniowego terminu
nawet w przypadku podpisania protokołu końcowego, strony przyjmują, że Zamawiający ma prawo
uznać, iż do odbioru nie doszło i Zamawiający ma prawo albo odmówić dokonania odbioru do czasu
usunięcia wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego, albo obniżyć odpowiednio
wynagrodzenie, albo od umowy odstąpić,
3) Jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu ich
usunięcia.
4) Jeżeli wady są istotne i nie dadzą się usunąć lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie usunie ich w
terminie 7 dni, Zamawiający może od umowy odstąpić,
5) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub usunięcie ich trwałoby lub trwa dłużej niż 7 dni lub ich
usunięcie wymagałoby nadmiernych kosztów, Zamawiający może:
a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady są nieistotne i umożliwiają korzystanie z przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem,
b) według swego wyboru, albo odstąpić od umowy, albo odmówić dokonania odbioru i żądać wykonania
całości lub części przedmiotu umowy po raz drugi jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem.
6. Za protokół końcowy bezusterkowy uznaje się:
- protokół końcowy nie zawierający wyspecyfikowanych wad, lub
- protokół końcowy, w którym potwierdzono usunięcie wszystkich wyspecyfikowanych wad.
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Terminy
§ 15
1, Termin wykonania zamówienia rozpoczyna się od dnia podpisania umowy i upływa z dniem …………… r.
2. Termin poszczególnych etapów wykonania zamówienia:
a) w zakresie wykonania projektu budowlanego i uzyskania ostatecznej, a w przypadku zaskarżenia decyzji
do sądu, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę - do dnia 31.03.2019 r.,
b) w zakresie wykonania robót budowlanych w rozumieniu § 14 ust. 1 wzoru umowy – do dnia …………… r.
c) przedłożenie pozwolenia na użytkowanie – do dnia ………………. r.
Do dotrzymania powyższych terminów Wykonawca ma obowiązek uwzględnić czas trwania procedur
uzgodnieniowych, poprawiania wad i usterek i terminów wynikających z procedury administracyjnej.
Gwarancja i rękojmia
§ 16
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Termin gwarancji wynosi
…… miesiące - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem
ust. 5.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot umowy. Termin rękojmi jest równy
terminowi gwarancji - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. Dokumenty gwarancyjne, sporządzone według wzoru na załączniku nr 9 do SIWZ, Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu odbioru.
4. Gwarancją i rękojmią są objęte wszystkie elementy robót, w szczególności:
1) roboty budowlane,
2) urządzenia zamontowane przez Wykonawcę, w ramach realizacji umowy.
5. Gwarancja obejmuje:
1) usuwanie wszelkich wad tkwiących w rzeczy w momencie odbioru, jak i powstałych w okresie gwarancji;
2) wszelkie koszty związane z wykonaniem napraw gwarancyjnych, w szczególności koszty materiałów
i robocizny oraz koszty dojazdu do miejsca naprawy, transportu, dostarczenia wyrobów budowlanych
i urządzeń,
3) koszty usunięcia wszelkich szkód, wad i usterek, które powstały w wyniku użytkowania urządzeń lub
materiałów użytych przez Wykonawcę, posiadających wadę ukrytą.
6. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym
Wykonawcę na piśmie lub korespondencją mailową. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki
(ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi) w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia lub innym technicznie
uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną
zgodnie z § 18 niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
Uprawnienie powyższe nie pozbawia Zamawiającego możliwości korzystania z innych uprawnień
przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego.
5.
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia
zawiadomienia o ujawnionych wadach lub w innym terminie, zaakceptowanym przez Zamawiającego.
6. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub grozi szkodą
o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego – jednak nie później niż
w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin - zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub
niedopuszczenia do powiększenia szkody.
7. Strata lub szkoda w robotach lub wyrobach budowlanych zastosowanych do robót w okresie między datą
rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego
koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy w trakcie wykonania
przedmiotu umowy.
8. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się z terminu, o którym
mowa ust. 6, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,
obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, nie tracąc przy tym uprawnień z tytułu gwarancji.
9. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres każdej naprawy, tj. o czas liczony od dnia zgłoszenia do dnia
usunięcia wady.
Zabezpieczenie wykonania umowy
§ 17
1.
2.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% (pięć procent) ceny
oferty brutto, tj. w kwocie .... zł (słownie złotych: .... ) w formie ...........................
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form, o których mowa wart. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
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3.

4.

5.

6.
7.

Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokości.
Zabezpieczenie wykonania wniesione w:
1) pieniądzu
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110) winno być
poręczeniem nieodwołalnym , bezwarunkowym i płatnym na pierwsze żądanie.
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1) w formie weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym
i rejestrze zastawów.
Strony postanawiają, że w przypadku należytego wykonania robót, wniesione zabezpieczenie należytego
wykonania umowy zostanie Wykonawcy zwrócone w następujący sposób:
1) 70 % (siedemdziesiąt procent) w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania przedmiotu umowy
i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany;
2) pozostałe 30 % (trzydzieści procent) przeznaczone zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi
za wady, przy czym wymieniona kwota jest zwracana nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.
Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji
wystawiającej zabezpieczenie.
W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami,
staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu
umowy i do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Kary umowne
§ 18

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych za:
1) opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych rozumianego zgodnie z § 14 ust. 4 względem terminu
wskazanego w § 14 ust. 1 –Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,25%
wynagrodzenia brutto określonego odpowiednio w §13 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
2) nieusunięcie wad niezaliczonych do wad uniemożliwiających odbiór końcowy robót budowlanych
w terminie 14 dni od zgłoszenia - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,25%
wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
3) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji dla przedmiotu umowy
w zakresie robót budowlanych lub w wymianie wadliwego elementu na nowy, w wysokości 300 zł za
każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
4) niepodjęcie czynności przez Wykonawcę na wnioskowane zgłoszenie do podjęcia czynności w ramach
pełnionego nadzoru autorskiego, zgodnie z zapisami § 7 ust. 2-4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
5) odstąpienie od całości lub niewykonanej części umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 13 ust. 1.
2. Zamawiający może również żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych z tytułu:
1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 1 umowy za każdy taki
przypadek.
2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 1 umowy
za każdy taki przypadek.
3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 1 umowy za każdy taki przypadek.
4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1% wynagrodzenia
określonego w § 13 ust. 1 umowy za każdy taki przypadek.
5) niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 22 ust. 3 w wysokości 100,00 (sto 00/100) złotych za
każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę wykonywała czynności bezpośrednio związane z pracami budowlanymi
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, tzn. czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie;
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3.
4.
5.
6.

6) za opóźnienie w dostarczeniu dowodów, o których mowa w § 22 ust. 3 – w wysokości 100,00 (sto 00/100)
złotych za każdy dzień, liczony od terminu, o którym mowa w § 22 ust. 3.
Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada
Zamawiający w wysokości 5% całego wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1.
Kary umowne oraz opłaty, o których mowa w niniejszym paragrafie, mogą być dochodzone z każdego tytułu
odrębnie i podlegają łączeniu.
Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia i innych wierzytelności Wykonawcy.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.
Odstąpienie od umowy
§ 19

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i niniejszej Umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku,
gdy:
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
2) wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie sądowe (z wyjątkiem postępowania
upadłościowego), egzekucyjne lub inne postępowanie, w które w ocenie Zamawiającego może mieć
negatywny wpływ na realizację przedmiotu umowy),
3) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić
Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej uzasadniającej zgłoszenie wniosku
o upadłość oraz o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość w terminie 7 dni od wystąpienia tych
okoliczności), lub wniosek o likwidację Wykonawcy,
4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie,
5) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
6) wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości
umowy ,
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie
1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie
mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia
i powinno zawierać wskazane przyczyny odstąpienia.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,
3) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli
odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie
odpowiada,
5) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wniesione.
6. Strony przyjmują, że przyczyny odstąpienia wymienione w ust. 1 pkt 2-6 są zależne od Wykonawcy
i Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich zaistnienie.
7. W każdym przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca zabezpieczy wykonane roboty, uporządkuje
i opuści teren budowy. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać na własny koszt i ryzyko zabezpieczenie
terenu budowy do czasu przekazania tego terenu przez Zamawiającego nowemu wykonawcy jednak nie
dłużej niż przez 1 (jeden) miesiąc od dnia odstąpienia od umowy. W razie uchybienia obowiązkom, o których
mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający może powierzyć innemu podmiotowi wykonanie przedmiotowych
prac lub ich poprawienie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Także w przypadku odstąpienia od Umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może powierzyć innemu podmiotowi dalszą
realizację Inwestycji na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca ma
prawo żądać wynagrodzenia jedynie za roboty należycie wykonane do dnia złożenia oświadczenia o
odstąpieniu od Umowy.
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Zmiany umowy
§ 20
1.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych
warunków:
1) zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek:
a) zaistniałych okoliczności, których ustalenie nie było możliwe zarówno przez Zamawiającego jak
i Wykonawcę na etapie sporządzania warunków zamówienia i przygotowania oferty;
b) warunków atmosferycznych, rozumianych jako wyjątkowe sytuacje o charakterze katastrofalnym, które
spowodowały szkodę w trakcie realizacji przedmiotu umowy lub ze względów technologicznych
negatywnie wpływają na jakość wykonania i trwałość przedmiotu umowy, mimo zastosowania przez
Wykonawcę wszelkich dostępnych środków zabezpieczających przed negatywnym oddziaływaniem
warunków pogodowych,
c) działania siły wyższej uniemożliwiającej kontynuowanie robót budowlanych, przez którą należy rozumieć
zdarzenia niezależne od stron umowy, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu
zawarcia umowy, w szczególności wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władz i
administracji publicznej.
2) zajdzie konieczność zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:
a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowej generacji pozwalających na zaoszczędzenie
kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych
/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło nie wykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.
3) w przypadkach nie wymienionych w pkt. 1)-2), to jest w razie:
a) zmiany osób reprezentujących Strony,
b) konieczności dokonania sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej,
c) zmiany formy prawnej Stron umowy,
d) zmiany adresowe,
e) zmiany części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,
f) zmiany wynagrodzenia ze względu na wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym zmiany obowiązującej stawki podatku
od towarów i usług (VAT),
g) zmiany będących następstwem zmian wprowadzonych pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca
stroną, w szczególności Instytucją Zarządzającą.
3.

4.

5.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności z wymienionych w ust. 2 termin wykonania umowy
może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu
w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
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 (trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy.
§ 21

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną części umowy
dla swojej ważności wymagają pisemnego aneksu.
2. Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron będą sporządzane w języku polskim
i będą doręczane listem poleconym, kurierem lub osobiście na adresy podane poniżej:
dla Wykonawcy:
………………………………………………
dla Zamawiającego:
Adres: ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin,
z zastrzeżeniem, że Strony mogą także doręczać oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron na
adres: e-mail Zamawiającego: zs2rypin@wp.pl i adres e-mail Wykonawcy: ……………………. ze skutkiem na
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dzień wysłania poczty e-mail przez Strony pod warunkiem, że zostanie ona potwierdzona listem poleconym
nadanym najpóźniej następnego dnia roboczego.
3. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uważa się, że została ona doręczona z chwilą
dostarczenia na adres wymieniony w ust. 2.
4. Do kierowania wykonywaniem oraz koordynacji całego okresu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca
wyznacza ………………………………………, tel…………………………… email ………………………………
5. Jako koordynatora całego okresu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający wyznacza
………………………………………………………… tel……………………… email ………………………………
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy
w szczególności:
1) Kodeksu cywilnego;
2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm )
7. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie poddają Sądowi
właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.
Klauzula zatrudnienia
§ 22
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób,
które wykonują czynności bezpośrednio związane z pracami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu
zamówienia, tzn. osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie.
(Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).
2. 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 wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności
do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymagań, o których
mowa wyżej,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane
w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za
ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4. W razie niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku
zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 18 ust. 2 pkt 5 i 6 umowy. Niezłożenie przez
wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu
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potwierdzenia spełnienia 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 wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 23
Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca
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