Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć lub nazwa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy: "ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE W CKP W GNIEŹNIE” etap 1
zn. spr.: ……………………………….

Wykonawca 1 ………………………………………………………………………………………………………………………….………
adres ul. ………………………………………………………… kod …………………………… miasto ………………………………
kraj ………………………………………
nr telefonu ………………………………………………………….. nr faksu ……………………………………………………………
adres e-mail ………………………………………………………………………………………..
NIP …………………………………………………………. REGON …………………………………………………
Wykonawca 2* ……………………………………………………………………………………………………………………..…………
adres ul. ………………………………………………………… kod …………………………… miasto ………………..…….………
kraj ………………………………………
nr telefonu ………………………………………………………….. nr faksu …………………………………………………..………
adres e-mail ………………………………………………………………………………………..
NIP …………………………………………………………. REGON …………………………………………………
Pełnomocnik* do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
Zamówienia (np. lider Konsorcjum) ……………………………....................................
adres ul. ………………………………………………………… kod …………………………… miasto ………………………………
kraj ………………………………………
nr telefonu ………………………………………………………….. nr faksu …………………….…………………………….………
adres e-mail ………………………………………………………………………………………..
NIP: …………..................................., REGON: .....................................................................

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu Zamówienia zgodnie z przekazaną dokumentacją.
2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu Zamówienia za cenę łączną:
Cena ofertowa netto: ……………………………………………………… zł
(słownie: ………………………………………………………………………………………………….)
Stawka pod. VAT…………..%, wartość pod. VAT …………………………………….. zł
Cena ofertowa brutto …………………………………………………..... zł
(słownie: ………………………………………………………………………………………………….)
3. Oświadczam, że
a) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze
umowy;
b) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
c) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i
nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
d) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert
(włącznie z tym dniem);
4. Oświadczam, że na cały przedmiot zamówienia udzielam gwarancji ...................... miesięcznej
(minimalny okres 60 miesięcy) liczonej od odbioru przy czym bieg terminu gwarancji
rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru protokołu końcowego.
5. Oświadczam, że oferuję okres rękojmi zgodny z przepisami Kodeksu cywilnego.
6. Oświadczam, iż całość zamówienia zrealizuję w terminie do……………………………………. 2016r.
7. Oświadczam, że akceptuję termin płatności 7 dni.
8. Oświadczam**, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego / Oświadczam, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego tj. w zakresie następujących towarów/usług
………………………………………………………………. – wartość podatku ……………………………………………..
(UWAGA! Informacja dotyczy tzw. odwróconego VAT. Niewłaściwe skreślić. Wypełnić miejsca
wykropkowane tylko w przypadku konieczności zapłaty odwróconego VAT).
9. Oświadczam, że stosownie do dyspozycji art. 36 b Prawa zamówień publicznych następujące części
zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom ................................................................. i
podaję nazwy firm podwykonawców ......................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

10. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

11.Oświadczam, że następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone
do naszej oferty
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

12.WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego Postępowania należy kierować na adres:
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

13. OSOBĄ upoważnioną do kontaktów w sprawie oferty jest: ...........................................................
14. OFERTĘ niniejszą składamy na ………………….. kolejno ponumerowanych stronach.
15. Do oferty dołączamy:
a) ……………………………………………………………………
b) ……………………………………………………………………
c) ……………………………………………………………………

Dnia ….............................. r.
………………………………………….......................
(podpis czytelny Wykonawcy
albo nieczytelny z pieczątką imienną Wykonawcy)

* wypełniają jedynie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia.
* niepotrzebne skreślić.

Załącznik 2A do SIWZ
Zamawiający:
Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie
ul. Słowackiego 45/47
62-200 Gniezno
Gniezno ......................

Wykonawca:
………………………………………………...................
………………………………………………...................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………
…………………………...........................
(imię, nazwisko, stanowisko
/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
"ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE W CKP W GNIEŹNIE” etap 1
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy PZP.
…………….……………… dn. .........…………… r.
(miejscowość)

.......................................................
(podpis)

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 PZP .

…………….……………… dn. .........…………… r.
(miejscowość)

.......................................................
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w
art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...........……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……………… dn. .........…………… r.
(miejscowość)

.......................................................
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuję
się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……………… dn. .........…………… r.
(miejscowość)

.......................................................
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, będącego /ych podwykonawcą/mi,
…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a
także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z
postępowania o udzielenia zamówienia.
…………….……………… dn. .........…………… r.
(miejscowość)

.......................................................
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……………… dn. .........…………… r.
(miejscowość)

.......................................................
(podpis)

Załącznik nr 2B do SIWZ
Zamawiający:
Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie
ul. Słowackiego 45/47
62-200 Gniezno
Gniezno ......................

Wykonawca:
………………………………………………...................
………………………………………………...................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………
…………………………...........................
(imię, nazwisko, stanowisko
/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
"ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE W CKP W GNIEŹNIE” etap 1
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
określone w rozdziale 5.1. 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
…………….……………… dn. .........…………… r.
(miejscowość)

.......................................................
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w rozdziale 5.1.2 SIWZ, w której określono warunki udziału w postępowaniu),
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ...................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
w następującym zakresie …………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……………… dn. .........…………… r.
(miejscowość)

.......................................................
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……………… dn. .........…………… r.
(miejscowość)

.......................................................
(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE
DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW

………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………...
(Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby)

…………………….., dnia ………………… r.

ZOBOWIĄZANIE O ODDANIU WYKONAWCY
DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Działając w imieniu …………………………………………………………………………………………………. z siedzibą
w …………………………………………………………………. oświadczam, ww. podmiot trzeci zobowiązuje
się, na zasadzie art. 22a ustawy z dnia ...............................................r. Prawo zamówień
publicznych udostępnić wykonawcy tj,........................................................................ z siedzibą
w ………………………………............................. przystępującemu do postępowania w sprawie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego "ROBOTY
TERMOMODERNIZACYJNE W CKP W GNIEŹNIE” etap 1
następujące zasoby:



............................................................................................



............................................................................................



............................................................................................



.......................................................................................

na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków udziału w postępowaniu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wykonawca będzie mógł wykorzystywać w/w zasoby przy wykonywaniu zamówienia w następujący
sposób:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
W wykonywaniu zamówienia będziemy uczestniczyć w następującym czasie i zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Z Wykonawcą łączyć nas będzie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………........

(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA nr (wzór)
zn. spr.: ...............................................

zawarta w dniu ……………….. 2016 r. ................................................ pomiędzy:
......................................................
....................................................
NIP: …………………………………………
REGON: …………………………………..
zwanym w dalszej części umowy
Zamawiającym, reprezentowanym przez:
............................................... – ....................................
a:
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
(nazwa firmy)………………………………………………………………………………….. z siedzibą w …………………………….., kod
pocztowy …………………….. przy ul. ……………………………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………… …………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: ………….. ……………, NIP: …………………..……, REGON: ……………..…………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
reprezentowaną przez:
1. ................................................... - .........................................
2. .................................................... - .........................................
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
(imię i nazwisko) ………………………..……………………………………………., przedsiębiorcą działającym pod firmą
……………………………………………………………………………..………………………………, z siedzibą w ………………………………………
przy ulicy ………………………………………………………………………………………………….,
wpisanym do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, NIP: ……………………….., REGON: ……………………..….,

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
reprezentowanym przez:
1. .................................................... - .........................................
2. ..................................................... - .........................................
3. .................................................... - .........................................

Preambuła
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. "ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE W CKP W GNIEŹNIE” etap 1.
Na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn.

zm.), strony zawierają umowę treści następującej:

§1

Przedmiot umowy
1) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy pod nazwą

"ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE W CKP W GNIEŹNIE” etap 1
2) Zakres robót obejmuje w szczególności:
 roboty rozbiórkowe (pom. zbiornika wyrównawczego C.O.) na dachu budynku
administracyjnego,


przemurowanie kominów wentylacyjnych,



likwidacja świetlików dachowych,



rozbiórka opierzeń, rynien i rur spustowych,



ocieplenie dachu budynku administracyjnego i budynku warsztatowego (skrzydło wschodnie),



ocieplenie ściany (falistej) wystającej ponad dach hal warsztatowych.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w przedmiarze - załączniku nr 1 do SIWZ.
4) Informacje dodatkowe dotyczące realizacji zamówienia


wymagania dotyczące robót – wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi
przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp,
ppoż. z zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego oraz zgodnie z wymogami
dokumentacji projektowej, wytycznymi niniejszej SIWZ a także jej pozostałymi załącznikami



szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia, a które zostały uwzględnione w cenie ofertowej
(ryczałtowej) tj. koszty:
a) w przypadku korzystania z podwykonawców koszty należne podwykonawcom oraz
związane z koordynowaniem robót podwykonawców ponosząc za nich pełną

odpowiedzialność,
b) doprowadzenia do należytego stanu i porządku miejsca prowadzenia robót, a w
szczególności dróg dojazdowych, które Wykonawca naruszy w celu realizacji przedmiotu
zamówienia,
c)

naprawy ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych osobom
trzecim lub uszkodzeniem mienia

d) utylizacji odpadów wraz z obowiązkiem przedstawienia kart odpadów,
e) zorganizowania zaplecza socjalno-biurowego, wszelkich mediów
f)

oznakowanie terenu budowy,

g) opracowania BIOZ,
h) uzyskania dokumentacji (aprobat, certyfikatów) użytych materiałów,
i)

inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające z załączonej do SIWZ
dokumentacji technicznej.

5) Warunki rękojmi i gwarancji:
a)

Na wykonany cały przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji
i rękojmi …………………………………………………….(zgodnie ze złożoną ofertą).

b) Wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik do niniejszej SIWZ, który jest jednocześnie
załącznikiem do umowy.
c)

Termin gwarancji liczony będzie od daty dokonania odbioru końcowego robót budowlanych.

d) Okresy gwarancji i rękojmi udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co najmniej
okresowi udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty dokonania odbioru
końcowego robót.
e)

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zagwarantował okres rękojmi wynikający z przepisów
Kodeksu cywilnego tj. 5 lat.

6) W ramach wynagrodzenia ryczałtowego umownego Wykonawca uwzględnił :
a)

wszystkie koszty związane z zakupem i zużyciem materiałów i urządzeń przewidzianych do
wykonania przedmiotu umowy, w tym urządzeń przechodzących na własność Zamawiającego;

b) wszystkie koszty związane z organizacją, ochroną i oznakowaniem miejsca budowy, zaplecza
budowy i ich otoczenia;
c)

wszelkie koszty wynikające z innych umownych obowiązków Wykonawcy;

d) wszelkie koszty związane z wywozem i utylizacją odpadów po robotach budowlanych;
e) wszelkie koszty związane z dokumentacja powykonawczą;
f)

wykonania pełnego zakresu robót ujętych w projekcie,

g)

uporządkowaniem i odtworzeniem terenu po zakończeniu budowy,

h) wykonawca oświadcza, że w przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a
przedmiarem robót wiążące są postanowienia dokumentacji projektowej uwzględnił całość prac

wynikających z dokumentacji projektowej.
i)

koszty pomiarów skuteczności zerowania instalacji odgromowej.

7) Oferta Wykonawcy oraz dokumentacja techniczna załączona do SIWZ stanowią integralną część Umowy, z
zastrzeżeniem, iż pierwszeństwo przed tymi dokumentami ma Umowa. Strony zgodnie postanawiają, iż
SIWZ, Oferta Wykonawcy oraz Umowa stanowią dokumenty wzajemnie się uzupełniające i wyjaśniające, co
oznacza, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności w ich
postanowieniach Wykonawca nie będzie uprawniony do ograniczenia Przedmiotu umowy, ani zakresu
należytej staranności.
§2

Termin wykonania umowy i odbiory
1.

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień .............................tj. dzień podpisania umowy.

2.

Termin zakończenia realizacji całości robót ustala się na dzień ………………………………. 2016r.

3.

Terminy określone w pkt. 1 i 2 są jednocześnie okresem obowiązywania umowy.

4.

Strony dopuszczają możliwość skrócenia terminu wykonania zamówienia. Skrócenie terminu wykonania
zamówienia nie wymaga zmiany umowy.

5.

Wydłużenie terminu realizacji zamówienia może nastąpić na zasadach i warunkach określonych w
umowie.

6.

Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania bezusterkowego końcowego
(ostatecznego) protokołu odbioru robót, zatwierdzonego przez Zamawiającego.

7.

O gotowości dokonania protokolarnego odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest
zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej, przynajmniej na 7 dni roboczych przed planowanym
terminem zakończenia robót.

8.

Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, które nadają się do usunięcia, to
Zamawiający może odmówić odbioru robót do czasu usunięcia wad w terminie do 7 dni.

9.

Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający
może obniżyć wynagrodzenie poprzez dokonanie potrącenia części wynagrodzenia, korzystając z
uprawnień płynących z rękojmi za wady fizyczne robót, oceniając jakość wykonanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w umowie,
2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić
od umowy i zapłaty.
1)

10. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca (kierownik budowy)
będzie zgłaszał Zamawiającemu wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru ma obowiązek
przystąpić do odbioru tych robót niezwłocznie od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem do
dziennika budowy.

11. Końcowy odbiór robót, zostanie dokonany komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy,
przedstawicieli Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

12. Przedstawiciel Zamawiającego wraz z Inspektorem Nadzoru, który reprezentuje Zamawiającego będzie
uczestniczył w odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu.
13. W dniu końcowego odbioru (ostatecznego) Wykonawca przekaże Zamawiającemu: dziennik budowy,
zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane przepisami w tym niezbędne świadectwa
kontroli jakości: certyfikaty lub deklaracje zgodności wymagane przepisami, jeśli były wykonywane wyniki
pomiarów kontrolnych, badań oznaczeń laboratoryjnych.
14. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia
gotowości do odbioru robót przez Wykonawcę. O terminie i miejscu końcowego odbioru Zamawiający
powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem.
15. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy jeżeli Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w
całości, nie wykona wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawi dokumentów o których mowa w
ust. 13.
16. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,
w okresie gwarancyjnym i w okresie rękojmi, wynosić będzie 14 dni, chyba, że w trakcie odbioru Strony
postanowią inaczej.
17. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do
żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim
przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego §.
18. Z czynności odbioru końcowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed upływem rękojmi będzie
spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na
usunięcie stwierdzonych wad.
19. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji oraz datę
odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w
formie pisemnej, elektronicznej lub faxem.

§3

Wymogi dotyczące realizacji umowy
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany wyłącznie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę na jego
koszt i ryzyko.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń do wykonania
przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się na etapie przygotowania oferty z niezbędną dokumentacją
przetargową i wykorzystał wszelkie środki mające na celu prawidłowe ustalenie wynagrodzenia
obejmującego całość prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom dla wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –

Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późniejszymi zmianami), wymogom SIWZ i
wymogom projektu, posiadają również wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty oraz zostały
dopuszczone do stosowania.
5. Dokumenty, o których mowa w punkcie powyższym zostaną dostarczone Zamawiającemu (Inspektorowi
Nadzoru) na jego pisemne żądanie i w terminie przez niego wskazanym.

§4

Obowiązki stron
1.

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)

Przekazanie placu budowy w dniu podpisania umowy.

2)

Przekazanie niezbędnej do wykonania przedmiotu umowy dokumentacji technicznej w dniu podpisania
umowy

3)

wyznaczenie terminu odbioru robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do
odbioru,

4)

terminowej zapłaty wynagrodzenia,

5)

akceptowania umów na podwykonawstwo spełniających wymagania określone w niniejszej umowie.

2.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1)

terminowe wywiązywanie się z postanowień umowy

2)

stała współpraca z przedstawicielami Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu umowy,

3)

uczestnictwo w radach budowy, które odbywać się będą na żądanie Zamawiającego w terminie
uzgodnionym przez strony,

4)

realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,

5)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją na warunkach określonych w SIWZ, wymogami
sztuki budowlanej, odpowiednimi przepisami prawa oraz pozostałymi załącznikami do umowy,

6)

zapewnienia warunków bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót poprzez stosowanie
odpowiednich zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich, (w tym opracowanie BIOZ)

7)

zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy, zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy materiałów przed kradzieżą,
uszkodzeniem i zniszczeniem,

8)

przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., oznaczenie placu budowy tablicami informacyjnymi,

9)

zabezpieczenie maszyn i urządzeń oraz dostaw materiałów, spełniającego wymogi określone
w dokumentacji technicznej,

10) usuwanie wad stwierdzonych w okresie realizacji oraz w okresie gwarancji i rękojmi,
11) dopełnienie obowiązków związanych z końcowym odbiorem przedmiotu umowy,
12) zapewnienie na czas wykonania robót na własny koszt i ryzyko właściwych kontenerów lub pojemników
na odpady oraz ich usunięcie wraz z zawartością najpóźniej do dnia końcowego odbioru robót,
13) uprzątnięcie po zakończeniu robót placu budowy oraz pozostawienie całego terenu budowy w stanie

normalnego funkcjonowania,
14) naprawienie na własny koszt szkód i zniszczeń wyrządzonych osobom trzecim oraz Zamawiającemu w
wyniku prowadzonych robót,

15) posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia polisy odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 300 000,- zł
słownie: trzystatysięcy złotych 00/100
16) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonane przez siebie roboty oraz szkody powstałe w wyniku
wykonywania robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami,
17) Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za roboty oraz szkody powstałe w wyniku działań
podwykonawców,

18) Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w
przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym,

19) przestrzeganie postanowień określonych w § 1 ust. 6 i 7 umowy.
§5

Wynagrodzenie Wykonawcy
1.

Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z
Ofertą

Wykonawcy,

na

kwotę

w

wysokości

netto

………………………………………….zł

(słownie:

…………………………………………………………………………………………………… złotych) wraz z podatkiem ………… % VAT
w wysokości …………………………………. zł (słownie: ……………………………………………………………….złotych), co
łącznie

stanowi

kwotę

brutto

w

wysokości

………………………………………

zł

(słownie:

…................................................................................................. złotych) .
2.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć wartości określonej w pkt. 1.

3.

Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 obejmuje cały zakres prac określonych w dokumentacji
projektowej oraz
a)

wszystkie koszty związane z zakupem i zużyciem materiałów i urządzeń przewidzianych do wykonania
przedmiotu umowy, w tym urządzeń przechodzących na własność Zamawiającego;

b) wszystkie koszty związane z organizacją, ochroną i oznakowaniem miejsca budowy, zaplecza budowy i
ich otoczenia;
c)

wszelkie koszty wynikające z innych umownych obowiązków Wykonawcy;

d) wszelkie koszty związane z wywozem i utylizacją odpadów po robotach budowlanych;
e)

wszelkie koszty związane z dokumentacją powykonawczą;

f)

kwoty wynagrodzeń przewidzianych dla podwykonawców zaangażowanych w realizację przedmiotu
zamówienia

g)
4.

wszystkie inne koszty opisane w § 1 umowy.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
określonymi Umową.

5. Podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru częściowego lub końcowego
robót oraz potwierdzenie zakończenia i odbioru robót wpisem do dziennika budowy. Do protokołu

końcowego odbioru załącznikiem będzie decyzja pozwolenia na użytkowanie jeżeli przepisy prawa tego
wymagają.
6.

Zapłata za fakturę uważaną przez Zamawiającego za kompletną, nastąpi w terminie ......... dni od dnia jej
otrzymania przez Zamawiającego, w formie przelewu. Skrócenie terminu płatności faktury nie będzie
stanowiło zmiany umowy.

7.

Fakturę uważa się za kompletną po dostarczeniu załączników o których mowa w § 7 ust. 3 i 4.

8.

Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane są dokonywane
powykonawczo.

9.

Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane
przez Zamawiającego w złotych polskich. Dopuszcza się możliwość rozliczania fakturami częściowymi
maksymalnie 4 faktury.

10. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz
opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.
11. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto bankowe
Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez
Wykonawcę, lub odpowiednio przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, na podstawie rachunku
lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w
terminie do ………………… dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem
odbioru robót na konto bankowe wskazane na fakturze.
12. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w
chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie
stanowi zmiany Umowy.
13. Wierzytelności, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do
Zamawiającego, nie mogą być przedmiotem cesji (przelewu, sprzedaży) bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
14. Zapłata faktury złożonej przez Wykonawcę za roboty wykonane przez podwykonawców nastąpi po
dostarczeniu oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzającego dokonanie
zapłaty całości należnego mu wynagrodzenia wraz z dowodem zapłaty.
15. Za datę zapłaty faktury strony uznają dzień wydania przez Zamawiającego dyspozycji swojemu bankowi
obciążenia konta na rzecz Wykonawcy.
16. W przypadkach zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
Wykonawca na protokole odbioru końcowego opisze zakres oraz wartość robót wykonywanych przez
takich podwykonawców.

17. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia wszelkich należności
przysługujących Zamawiającemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

§6

Szczegółowy sposób realizacji umowy / osoby funkcyjne
1.

Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia oraz środki
finansowe niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

2.

Wykonawca oświadcza, że funkcję Kierownika budowy pełnić będzie:
…………………………………………………………………………posiadający uprawnienia budowlane nr ………………………
z dnia ………………………………., tel. .…………………………………, email: ………………………………………………..……..
Zmiana osoby kierownika nie będzie stanowić zmiany treści umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu, a
jedynie powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
formie pisemnej.

3.

Ustanowiony kierownik działa w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie Prawo budowlane.

4.

Strony dopuszczają zmianę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zmiana osoby nie będzie stanowić
zmiany treści umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie
Wykonawcę i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w formie pisemnej.

5.

Strony dopuszczają możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania robót będących przedmiotem
umowy podwykonawcom o ile Wykonawca zachowa procedury przewidziane w postanowieniach
niniejszej umowy. Za działania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania
własne.

6.

Wykonawca zapewni na swój koszt potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały.

7.

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz
udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą i innym pracownikom, których
Zamawiający wskaże w okresie realizacji zadania.

8.

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego działającym ze strony Zamawiającego na budowie będzie
……………………………………..…………………...., posiadający uprawnienia nr ………..….………, z dnia …..………………..

9.

Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest: ………………………………………………..,
tel. …………………………………, email: …………………………………………………………..

10. Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest ……………………………………………………..,
tel. …………………………………, email: …………………………………………………………..
§7

Warunki płatności
1. Zamawiający oświadcza, że posiada zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe regulowanie zobowiązań
wobec Wykonawcy.
2. Zapłata za wykonane prace nastąpi na zasadach określonych w § 5.
3. Do kompletnej faktury ( o której mowa w § 5 pkt. 7 i 8 ) wykonawca zobligowany będzie doręczyć:
1) protokół odbioru częściowego lub końcowego bez zastrzeżeń,

2) dokumenty potwierdzające rozliczenie się wykonawcy z podwykonawcami, o których mowa w
§ 7 ust. 4.

4. W przypadku wykonywania robót przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do
wystawionej przez siebie faktury, co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem płatności, co warunkuje
wypłatę wynagrodzenia:
1) kserokopię faktury Podwykonawcy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
2) kserokopię protokołu odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę potwierdzoną za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę,
3) dowód zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę oraz
4) oświadczenie Podwykonawcy, o treści:
„Wszelkie roszczenia Podwykonawcy……………………………………………… o wynagrodzenie z umowy o roboty
budowlane

nr

………………………….

z

dnia………………………….

realizowane

w

ramach

zadania

……………………………………………………………, wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zostały
zaspokojone w całości przez Wykonawcę tj …………………………………………………………. w pełnej wysokości.
Między Podwykonawcą, a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować
powstaniem lub zmianą roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za
wykonane roboty budowlane, z datą nie wcześniejszą niż data wystawienia faktury przez Wykonawcę.”
5.

W przypadku niezłożenia dokumentów, o których mowa powyżej i uchylania się od obowiązku zapłaty
przez Wykonawcę Podwykonawcy lub przez Podwykonawcę dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający może
dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy który zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo. W takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie umniejszone o zapłacone kwoty podwykonawcom.

6.

Umowa między Wykonawcą a Podwykonawcą wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8.

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy,
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej
informacji.

9.

W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:
1)

nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże
niezasadność takiej zapłaty albo

2)

złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 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, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
11. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub konieczność
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez
Zamawiającego.
12. W razie wytoczenia powództwa przez Podwykonawcę przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca – na
żądanie Zamawiającego – zobowiązuje się do wzięcia udziału na swój koszt w postępowaniu w zakresie
niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec Podwykonawcy.
13. W przypadku wytoczenia przez Podwykonawcę powództwa Zamawiającemu, o zapłatę w trybie art. 647 1
§ 5 kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiającego
kosztów sądowych.
14. Zmawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawców. Zgodna na zmianę podwykonawcy uzależniona
będzie od zachowania wymogów określonych w niniejszej umowie oraz SIWZ.
15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a) ustawy PZP w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, 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. Ocena spełniania warunków w tym zakresie
nastąpi na zasadach określonych w art 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych.

§8
Kary umowne
1.

Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu z tytułu:
1)

odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 %
wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1,

2)

za zwłokę w rozpoczęciu przedmiotu umowy powyżej 7 dni liczonego od terminu określonego w § 2
ust. 1 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

3)

niewykonania przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy w terminie określonym w § 2 w wysokości 0,2
% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od upływu
terminu wyznaczonego na wykonanie przedmiotu Umowy,

4) nieusunięcia z winy Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego lub ujawnionych w
okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za
każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

5) nieusunięcia wad w terminie dodatkowym - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w
§ 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu dodatkowego,
6)

braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom –
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za każdy taki przypadek,

7) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w
wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
8) nieprzedłożenia do akceptacji projektu umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy
taki przypadek,
9) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy taki
przypadek,
10) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 5%
wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy taki przypadek.
11) w przypadkach określonych w § 14 (dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę).
2.

Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 pkt. 5 niniejszego paragrafu,
Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi i obciążyć kosztami robót w całości
Wykonawcę.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
zastrzeżone kary umowne do pełnej wysokości faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych
korzyści.

4.

Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne, w terminie 14
dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty.

5.

W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu, kary określone w ust. 1
niniejszego paragrafu zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności: z wynagrodzenia
Wykonawcy wynikającego z niniejszej Umowy, z innych należności Wykonawcy wynikających z innych
umów zawartych z Zamawiającym, lub zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na
co Wykonawca wyraża zgodę.

6.

Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 50% wartości wynagrodzenia brutto.

7.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1)

za nieterminowe dokonanie płatności za wykonane prace w wysokości odsetek ustawowych za
zwłokę, z zastrzeżeniem przypadków określonych w umowie.

2)

za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn uzależnionych wyłącznie od winy
Zamawiającego (z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w niniejszej umowie) Wykonawca
naliczy Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% umownego wynagrodzenia brutto za cały
przedmiot umowy.

§9

Odstąpienie od umowy
1.

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy Prawo
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w przypadku o którym mowa w § 7 ust. 11.

2.

Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca
naruszy w sposób istotny postanowienia niniejszej umowy.

3. Do istotnych naruszeń umowy, zalicza się w szczególności następujące przypadki:
1)

Wykonawca opóźnia się przystąpieniem do realizacji umowy powyżej 14 dni w stosunku do
terminów, o których mowa w niniejszej umowie

2)

Wykonawca bez zgody Zamawiającego wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 14 dni bez
uzasadnienia,

3)

Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z posiadaną dokumentacją oraz zasadami
sztuki budowlanej,

4)

rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy,

5)

w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 11 umowy,

6)

wykonawca powierza realizację zamówienia podwykonawcy bez wyraźnej zgody Zamawiającego
niewywiązywanie się przez wykonawcę z obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę na
zasadach określonych w umowie.

7)

4.

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić
swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

5.

Umowne odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, w terminie do 30 dni od dnia
powzięcia informacji o podstawie do jej odstąpienia oraz musi zawierać uzasadnienie.

6.

W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki,
w szczególności:
1)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z
której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

2)

Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

3)

Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada,

4)

w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale
przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji
robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia; protokół
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcę,

5)

Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

7.

Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany
jest do:
1)

dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia,

2)

przejęcia od Wykonawcy terenu budowy.
§ 10

Gwarancja i rękojmia
1.

Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa i sztuką budowlaną, bez wad, które by pomniejszyły wartość robót lub uczyniły przedmiot
zamówienia nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

2.

Wykonawca udziela pełnej gwarancji na całość robót objętych niniejszym zamówieniem na okres ............
miesięcy. Okres rękojmi na okres zgodnej z przepisami Kodeksu cywilnego tj. 5lat.

3.

Wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik do niniejszej umowy.

4.

Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co najmniej okresowi
udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia.

5.

Jeżeli w okresie rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości ujawnione zostaną wady lub/i usterki dające
się usunąć, Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6.

Wszelkie naprawy gwarancyjne w okresie rękojmi wykonywane będą na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7.

Wykonawca w trakcie wykonywania prac wynikających z rękojmi i gwarancji ponosi odpowiedzialność za
wszelkie szkody osób trzecich w związku z wykonywaniem robót,

8.

Do zachowania rękojmi za wady fizyczne robót budowlanych wystarczy, jeżeli Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę o wadzie w termie do 30 dni od jej wykrycia.

9.

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub jeżeli
wskutek wadliwie wykonanych robót wystąpią zjawiska zagrażające bezpieczeństwu, a roboty
zabezpieczające nie zostaną podjęte przez Wykonawcę niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 7 dni od
daty powiadomienia, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W
tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej
zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
§ 11

Dopuszczalne zmiany umowy
1.

Strony mają prawo do przedłużenia wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu
których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą :
a) następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy trwającego dłużej niż 7 dni,
b) nieterminowego przekazania dokumentacji technicznej trwającego dłużej niż 7 dni,
c)

w przypadku przekazania wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji technicznej
jeżeli nie jest możliwe jej poprawienie w terminie 7 dni od daty przekroczenia terminu na jej
przekazanie

d) wstrzymania wykonania robót na wyraźne żądanie Zamawiającego trwające dłużej niż 7 dni.
w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie
terminu zakończenia robót.
W przypadku opisanym w literze a-d termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony o
okres zwłoki Zamawiającego nie dłużej jednak niż o 20 dni.
2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót w

szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi
przepisami wymagającymi odpowiednich warunków jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie
nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Za niekorzystne
warunki atmosferyczne należy rozumieć intensywne opady deszczu, śniegu o pokrywie powyżej 2 cm,
ujemne temperatury poniżej 5 stopni Celcjusza lub gradu utrzymujące się co najmniej przez 1 dzień /
potwierdzone wpisem w dzienniku przez inspektora nadzoru/
brak możliwości prowadzenia robót zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy technicznej, a w konsekwencji
konieczność przerwania robót . W takim przypadku termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony
o okres nie dłużej niż o 20 dni.
3) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy

administracji państwowej do których są zobowiązane na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. W
takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres faktycznego opóźnienia nie dłużej jednak niż o
30 dni.
4) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, W takim przypadku
wydłużenie terminu nastąpi o okres faktycznego opóźnienia nie dłużej jednak niż o 30 dni.
5) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres faktycznego
opóźnienia nie dłużej jednak niż o 30 dni.
6) wystąpienia Siły wyższej (powódź, huragan, trzęsienie ziemi, śnieżyca, uderzenia pioruna, gradobicie,

tąpnięcia górnicze, epidemie, pożary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrządzone przez
dzikie zwierzęta, odnalezienie niewypałów, niewybuchów lub wykopalisk archeologicznych)

uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. W takim przypadku
wydłużenie terminu nastąpi o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej nie dłużej
jednak niż o 50 dni.
2.

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy strona zainteresowana przekazuje drugiej
stronie wniosek na piśmie za pośrednictwem osób funkcyjnych.

3.

Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do
żądania takiej zmiany.

4.

Wniosek, o którym mowa powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w
terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o
danym zdarzeniu lub okolicznościach.

5.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentów
wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w
niniejszej umowie i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

6.

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i
przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7.

Po otrzymaniu wniosku Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego
zasadności, do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.

8.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku wraz z propozycją wyceny robót i informacji
uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do
pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji żądania zmiany.

9.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i
terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

10.

Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.

11.

W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
1)

danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

2)

danych teleadresowych,

3)

danych rejestrowych.

§ 12

Roboty dodatkowe i zamienne
1.

Robót dodatkowych oraz zamiennych Wykonawca nie może realizować bez zmiany niniejszej umowy lub
uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy zawartej zgodnie z przepisami
Prawa zamówień publicznych.

2.

Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne jest uprzednie uzgodnienie z
Zamawiającym ewentualnego zakresu tych prac. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora Nadzoru lub
kierownika budowy w tym zakresie będą bezskuteczne.

3.

Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane tylko te roboty, których natychmiastowe
wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.
§ 13

Podwykonawcy
1.

Strony dopuszczają możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania robót będących przedmiotem umowy
podwykonawcom.

2.

Wykaz podwykonawców stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

3.

Wykonawca zamierzający powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy jest zobowiązany zawrzeć
umowę o podwykonawstwo w formie pisemnej.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 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.
5. 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.
6. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

7.

Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez
zamawiającego.

8.

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.

9.

Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w pkt 6.

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez

zamawiającego.
11. 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.
12. Obowiązek przedkładania kopii umów o podwykonawstwo o których mowa w art. 143 b ust. 8 PZP nie
dotyczy umów, których przedmiotem są:
a.

umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy brutto w sprawie
zamówienia publicznego

b.

usługi: ochrony placu budowy, sprzątania, wynajmu sprzętu i transportu, utrzymania placu
budowy, wykonywane na rzecz wykonawcy przez osoby przez niego zakontraktowane do realizacji
umowy na podstawie umów cywilnoprawnych i innych kosztów ogólnych budowy, a których
wartość każdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zł brutto

c.

dostawy: związane z utrzymaniem placu budowy, dotyczące personelu wykonawcy lub personelu
podwykonawców, a których wartość każdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zł brutto.

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, 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.
14. Postanowienia niniejszego § stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
15. Zamawiający wymaga, aby umowa o podwykonawstwo z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty
budowlane winna zawierać w szczególności:
1)

planowaną datę zawarcia umowy (umożliwiającą zamawiającemu wniesienie ewentualnych zastrzeżeń
lub sprzeciwu),

2)

dokładny i szczegółowy zakres robót budowlanych objętych umową,

3)

cenę za wykonanie zakresu objętego umową, przy czym wynagrodzenie podwykonawcy nie może być
wyższe od wynagrodzenia wykonawcy.

4)

sposób odbiorów i rozliczeń z tytułu wykonania zakresu robót przez podwykonawcę (nie sprzeczny z
postanowieniami umowy zawartej z Zamawiającym)

5)

termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej przez podwykonawcę, przy czym termin
wykonania robót nie może być dłuższy od terminu określonego w umowie (harmonogramie) .

6)

termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy jednak niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie podzleconej roboty budowlanej.

16. Postanowienia umów sprzeczne z punktem 15 stanowić będą podstawę do zgłoszenia sprzeciwu lub
zastrzeżeń.
17. Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co najmniej okresowi gwarancji
udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia.
18. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 13 stanowi podstawę do
natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia
przedmiotowego Podwykonawcy z Terenu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza uprawnień
Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karami umownymi.

19. Do wszelkich zmian do umów zawartych między Wykonawcą a Podwykonawcą zamówienia na roboty
budowlane stosuje się procedurę określoną w niniejszym §.
20. Do wszelkich umów zawieranych między Podwykonawcą zamówienia na roboty budowlane a dalszym
Podwykonawcą zamówienia na roboty budowlane stosuje się odpowiednio postanowienia powyższe z
tym, że w takim przypadku Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobligowani są ponadto do
przedłożenia Zamawiającemu pisemnej zgody Wykonawcy lub Podwykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym uprzednio projektem umowy.
21. Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo podlegają akceptacji Zamawiającego na zasadach i
warunkach określonych w niniejszej umowie jak dla zawieranych umów o podwykonawstwo.
§ 14

Wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę
1. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3 a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca
przy realizacji przedmiotu zamówienia do wykonywania prac ogólnobudowlanych zatrudniał na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy minimum 10 pracowników
fizycznych w pełnym wymiarze czasu pracy: (zgodnie z wymaganiami SIWZ)

2. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną Listę
Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi
osobami, która stanowić będzie załącznik do umowy oraz kompletną Wykaz osób i pojazdów, które
będą przemieszczały się po drogach dojazdowych.
3.

Roboty budowlane objęte przedmiotem umowy będą świadczone przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy -zwane Pracownikami wymienione
w załączniku nr 3 do Umowy pn. „Wykaz Pracowników”.

4.

Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazane w Wykazie
Pracowników będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) oraz
otrzymywać wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające równowartość wysokości
wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę (Dz.U., z 2002 r. nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).

5.

Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym
niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające, że
Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami. Dokumentami, o których
mowa w zdaniu pierwszym mogą być umowy o pracę. W celu wypełnienia obowiązku, o którym mowa
w punkcie 26.4 Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

6.

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami
świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 26. będzie
traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na
podstawie umowy o pracę.

7.

W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego
uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w
realizacji przedmiotu umowy.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie
przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje
opisane w SIWZ z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O
planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy,
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed
dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. Zmiana osób nie będzie traktowana jako zmiana
umowy.

9. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary
umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez
Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących
przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby
miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą
osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy
o pracę wskazanej przez Zamawiającego w punkcie 1.
10. Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie
Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Umowy

jest wykonywany przez osoby będące pracownikami.
§ 15

Wykaz załączników do umowy
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki:
1.

Karta gwarancyjna

2.

Harmonogram

3.

Wykaz Pracowników

4.

Wykaz osób i pojazdów, które będą poruszać się po drogach dojazdowych

5.

Dokumentacja techniczna

6.

......................................................

§ 16

Właściwość sądu
Ewentualne spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§17

Postanowienia końcowe

1.

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane oraz innych przepisów
prawnych właściwych w przedmiocie niniejszej umowy.

2.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem
art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - jednym egzemplarzu dla
Wykonawcy, oraz dwóch dla Zamawiającego.

4.

Wierzytelności, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do
Zamawiającego, nie mogą być przedmiotem cesji (przelewu, sprzedaży) bez pisemnej zgody
Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik do umowy ……………………

.....................................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)

KARTA GWARANCYJNA

Stosownie do postanowień umowy z dnia ................................. nr .............................................. , której
przedmiotem jest realizacja zadania pod nazwą:

Gwarant:
....................................................................................................................................................................
Data odbioru ostatecznego (końcowego): ……………………...................................................................
udziela gwarancji jakości wykonania przedmiotu zamówienia na okres ..................................... na następujących
warunkach:
I. Ogólne warunki gwarancji i jakości:
1.

Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany
zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorysem ofertowym oraz
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające
wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.

3. Okres gwarancji wynosi ................... miesięcy, licząc od daty dokonania odbioru końcowego robót.
4.

W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze ostatecznym (końcowym).

5.

Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany wadliwej części Przedmiotu umowy na wolną od wad po
wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych, o ile nadal występują wady uniemożliwiające eksploatację
Przedmiotu umowy. Żądanie wymiany należy zgłosić na piśmie. Jeżeli w wykonaniu obowiązku gwarancji
następuje wymiana rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad, albo została dokonana istotna naprawa
wadliwej rzeczy, termin gwarancji biegnie na nowo, licząc od dnia dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub
od dnia zwrotu rzeczy naprawionej.

6.

Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad lub usterek.

7.

Wykonawca w okresie trwania gwarancji jakości wykonania Przedmiotu umowy, zobowiązany jest, przy
współudziale przedstawiciela Zamawiającego, do dokonywania raz w roku, na własny koszt, przeglądów
gwarancyjnych umożliwiających stwierdzenie ewentualnych wad i usterek, pozwalających Zamawiającemu
wyegzekwować ich usunięcie od Wykonawcy

8.

Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:
a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu – natychmiast,
b) w pozostałych przypadkach w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron
– ale nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
c) usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

9.

Jeżeli wada fizyczna elementu obiektu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu,
dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w
obu elementach.

10. W przypadku usunięcia przez wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót
budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej części biegnie na nowo od chwili wykonania robót
budowlanych lub usunięcia wad.
11. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady
przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać.
12. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:
a) siły wyższej, pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk
generalny,
b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,
c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie niewłaściwej konserwacji i użytkowania obiektu w
sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania.
13. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia
Zamawiający / Użytkownik zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
powykonawczej i protokołu odbioru ostatecznego / przekazania obiektu do użytkowania
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad
usuwaniem wad. Powyższy wymóg dotyczy również szkód wyrządzonych podmiotom trzecim i zobowiązuje
się je pokryć w terminie 14 dni od dnia sporządzenia stosownego protokołu szkodowego.
15. Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
obiektu budowlanego / robót budowlanych.

16. Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców (w przypadku korzystania z podwykonawców) muszą
odpowiadać, co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty dokonania
odbioru końcowego robót.
17. Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót
objęte umową stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i powstałe w okresie trwania rękojmi.
18. Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany wadliwej części Przedmiotu umowy na wolną od wad po
wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych, o ile nadal występują wady uniemożliwiające eksploatację
Przedmiotu umowy. Żądanie wymiany należy zgłosić na piśmie wg zasad określonych w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Jeżeli w wykonaniu obowiązku gwarancji następuje wymiana rzeczy wadliwej na rzecz wolną od
wad, albo została dokonana istotna naprawa wadliwej rzeczy, termin gwarancji biegnie na nowo, licząc od
dnia dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od dnia zwrotu rzeczy naprawionej.
19. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad lub usterek.
20. Wykonawca w okresie trwania gwarancji jakości wykonania Przedmiotu umowy, zobowiązany jest, przy
współudziale przedstawiciela Zamawiającego, do dokonywania raz w roku, na własny koszt, przeglądów
gwarancyjnych umożliwiających stwierdzenie ewentualnych wad i usterek, pozwalających Zamawiającemu
wyegzekwować ich usunięcie od Wykonawcy

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:
...........................................................
(podpis)
Przyjmujący gwarancję jakości przedstawiciel Zamawiającego:
............................................................
(podpis)

