Załącznik nr 1 do SIWZ
Umowa nr ......................
zawarta w dniu ........................ r. pomiędzy:
Gminą Miejską Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Gdańskiej 6
posiadającej NIP 592-204-53-96, reprezentowaną przez:
Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Starogardzie Gd.,
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1,
w imieniu którego działa:
Dyrektor - Pani Marzena Klein
na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Starogard Gdański
Nr 436/10/2018 z dnia 25.10.2018 r.
oraz pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Starogard Gdański
Nr 65/2016/RDEiT 17/2014 z dnia 12.12.2016
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
............................................................................., z siedzibą .........................................,
ul.............................., NIP .................................................. zwaną dalej „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:
.........................................................., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
o następującej treści:
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na „modernizacja pokrycia dachu Hali Sportowej im. A. Grubby – OSIR
w Starogardzie Gdańskim przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1”.
§1
1. Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu
inwestycji pn.:
„modernizacja pokrycia dachu Hali Sportowej im. A. Grubby – OSIR w Starogardzie
Gdańskim przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy w tym zakres robót – znajduje się
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ oraz opisie technicznym,
stanowiących integralną część niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zaleceniami
Zamawiającego, uzgodnieniami, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi
w tym zakresie przepisami i normami, przy dołożeniu należytej staranności,
na warunkach określonych w niniejszej umowie, specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wraz z załącznikami, ofercie Wykonawcy, oraz zgodnie
z celowym przeznaczeniem inwestycji w sposób zapewniający bezpieczne,
bezawaryjne i ekonomiczne użytkowanie inwestycji.

4. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji umowy,
sprawdził dokumentację przetargową, nie wnosi do niej zastrzeżeń i uwag oraz
oświadcza, iż upewnił się co do prawidłowości i kompletności złożonej do przetargu
oferty oraz zgodności wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
5. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach
mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy oraz do dołożenia należytej
staranności i działania według ich najlepszej wiedzy w celu wykonania niniejszej
umowy.
6. Wykonawca
oświadcza,
że
posiada
odpowiednie
środki,
urządzenia
i doświadczenie, uprawnienia oraz wykwalifikowany personel posiadający stosowne
uprawnienia do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
7. Przedmiot umowy obejmuje wszystkie czynności (prawne
i roboty wymagane obowiązującymi przepisami prawa (w
budowlanego) oraz stosowania zasad wiedzy technicznej.

i faktyczne)
szczególności

8. Jeżeli z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego nie zostaną dotrzymane
terminy realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany będzie dokończyć prace
i wykonać niniejszą umowę w całości na własny koszt i ryzyko. W sytuacji, kiedy
Wykonawca będzie uchylał się od zakończenia prac Zamawiający jest uprawniony
dokończyć je na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§2
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust.2 niniejszej umowy
strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ................... zł brutto (słownie:
................................................ /100).
2. Kwota określona w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i zawiera wszelkie
koszty związane z realizacją zadania określonego w § 1 umowy, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy, niezapoznanie się z dokumentami oraz z warunkami w terenie
i obecnym stanem technicznym obiektu, niedopełnienie innych czynności
związanych z prawidłowym przygotowaniem przedmiotu umowy czy
powstanie innych czynników na etapie realizacji, nie stanowi podstawy do
żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego.
3. W ciągu 7 dni od podpisania umowy Wykonawca złoży zamawiającemu propozycję
harmonogramu
finansowo-terminowo-rzeczowego
(dalej
harmonogram).
Zamawiający, w terminie 5 dni od złożenia harmonogramu dokona jego akceptacji
lub, wniesie uwagi podlegające uwzględnieniu przez Wykonawcę.
§3
1. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w
miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda,
aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane,
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
robót budowlanych lub usług.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na
roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
4. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo będzie 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;
b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 2 ust 1 lub stanowi zagrożenie wykonania robót budowlanych w
określonym w § 2 ust 1 terminie;
c) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez
Zamawiającego;
d) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane,
dostawy lub usługi związane z realizacją niniejszego zamówienia z dalszymi
podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od
akceptacji Zamawiającego;
e) umowa nie zawiera ceny;
f) umowa zawiera zapisy dotyczące utajnienia jej treści w zakresie ceny dla Zamawiającego.
5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej wymienionym
terminie, uważa się za akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których
mowa w ust. 4.
8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6 uważa się za
akceptacje umowy przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości
mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umów o
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000 zł brutto.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy
niż określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić
Zamawiającego o dokonanej zmianie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
11. Przepisy ust. 1–9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy,
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności
określonych w umowie z podwykonawcom. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty wraz z
faktura obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,
należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wynagrodzenia.
13. Zamawiający
dokona
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.
14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający prześle wykonawcy informację o
zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. Wykonawca może, w terminie 7 dni od
otrzymania informacji, zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w
ust. 12.
17. W przypadku zgłoszenia w wymaganym terminie uwag, o których mowa w ust. 4,
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.
18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
19. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy oświadczeń
Podwykonawców, podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od
Wykonawcy należnego wynagrodzenia. Jeżeli suma niepotwierdzonych przez
Podwykonawców należności przekroczy pozostałą do uregulowania przez Zamawiającego
na rzecz Wykonawcy kwotę umowną, Zamawiający może, z zastrzeżeniem ust. 7,
wstrzymać zapłaty za faktury Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowiązań wobec
Podwykonawców i przedstawieniu Zamawiającemu stosownych oświadczeń
Podwykonawców.
20. Dopuszcza się, w miejsce procedur opisanych w ust. 9, dostarczenie Zamawiającemu
gwarancji bankowych, na kwotę równą wartości robót zlecanych Podwykonawcom, lub
na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy tą wartością a przekazanymi Zamawiającemu
oświadczeniami, o których mowa w ust. 9, z terminem ważności nie krótszym niż 3
miesiące po terminie określonym w harmonogramie robót. Wcześniejszy zwrot gwarancji
bankowej może nastąpić po otrzymaniu przez Zamawiającego oświadczenia
Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę należnych kwot.
21. W przypadku zaistnienia trzykrotnej konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, lub konieczność
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większa ni 5% wartości umowy określonej w
par. 2 ust. 1 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od umowy w
sprawie zamówienia publicznego z winy wykonawcy.
22. Zamawiający dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresów Podwykonawców w terminie
14 dni przed wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.
23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 4
niniejszej umowy.
§4
1. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie
protokołu odbioru końcowego.
2. Faktura końcowa będzie płatna będzie po otrzymaniu protokołu końcowego bez uwag
jak poniżej:
•

92% wartości z terminem płatności 15 dni,

•

8% wartości z terminem 60 dni.
§5

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót w terminie 3 dni przed rozpoczęciem
prac zgodnie z harmonogramem.
2. Obowiązkiem Wykonawcy jest protokolarne przejęcie od zamawiającego
i odpowiednie zabezpieczenia terenu budowy, wraz ze znajdującymi się na nim
obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi oraz podlegającymi ochronie
elementami środowiska naturalnego.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń,
zezwoleń, decyzji, zgłoszeń w imieniu Zamawiającego, zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane.

§6
1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować roboty oraz dbać
o bezpieczeństwo i higienę pracy, stan techniczny i prawidłowość oznakowania robót
przez cały czas trwania realizacji zadania. Odpowiedzialności tej nie wyłącza, ani nie
ogranicza wykonanie części robót przez Podwykonawców lub inne podmioty.
2. Od dnia przejęcia terenu budowy do przekazania inwestycji Zamawiającemu,
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy, w tym za wszelkie
szkody wobec Zamawiającego i stron trzecich.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za skutki niezgodnego
z przepisami i sztuką budowlaną zabezpieczenia, organizacji i wykonawstwa robót.
4. Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie wszelkich szkód, ubytków,
strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych w okresie, w
którym był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich powstania.
§7
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z technologią wskazaną w
opisie technicznym zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
§8
1. Komisyjny odbiór robót zorganizowany zostanie przez Zamawiającego w terminie 14
dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości odbioru wykonanych robót przez
inspektora nadzoru.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Nadzorowi kompletnej
dokumentacji powykonawczej najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia całości
robót.
3. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu
robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego.
4. W razie stwierdzenia wad lub braków zgłoszonych do odbioru robót albo etapu tych
robót, jak również w razie braków lub niekompletności dokumentów, Nadzór może
odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia takich wad lub uzupełnienia braków i
w tym celu wyznacza Wykonawcy dodatkowy termin odbioru robót.
5. Jeżeli mimo istnienia wad lub braków Nadzór dokonuje odbioru, Wykonawca jest
zobowiązany do niezwłocznego, lecz nie później niż w ciągu 7 dni,
usunięcia wad albo uzupełnienia braków wyszczególnionych w protokole
odbioru. To samo dotyczy sytuacji, gdy wady lub braki ujawniły się już po dokonaniu
odbioru, przy czym bieg wyżej określonego terminu rozpoczyna się od dnia
zgłoszenia wady.
6. Zamawiającemu z tytułu stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego
inwestycji wad i usterek przysługują – wedle własnego wyboru - następujące
uprawnienia:

1) Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy,
termin usunięcia wad i usterek,

wyznaczając

2) jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają
użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może obniżyć
wynagrodzenie należne Wykonawcy,
3) jeżeli wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem lub stanowią zagrożenie użytkowania albo też rażąco naruszają
estetykę wykonania przedmiotu umowy w całości lub w części, może
odstąpić od umowy bez wynagrodzenia dla Wykonawcy lub żądać
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub zlecić jego wykonanie innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy - z tego uprawnienia Zamawiający
może skorzystać po bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy terminu
do usunięcia wad i usterek.
§9
1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczonym z tytułu szkód, które mogą zaistnieć
w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz
następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem
pojazdów mechanicznych.
2. W przypadku, gdy ubezpieczenie wykonawcy wygaśnie w czasie realizacji robót,
Wykonawca zobowiązany jest do kontynuacji ubezpieczenia, aż do upływu okresu
gwarancji należytego wykonania robót.
3. Wykonawca zobowiązany jest do okazania na żądanie Zamawiającego Polisy lub
innej umowy dokumentującej ubezpieczenie w zakresie objętym niniejszym
paragrafem.
§ 10
1. Wykonawca udziela .......... – miesięcznej gwarancji jakości wykonanych robót,
liczonej od dnia odbioru końcowego robót.
2. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach gwarancji i
rękojmi napraw bieżących i awaryjnych zgłaszanych przez Zamawiającego.
3. Niezależnie
od
uprawnień
z
tytułu
udzielonej
gwarancji
jakości,
Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu
umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
4. Zamawiający lub użytkownik przedmiotu umowy w razie stwierdzenia ewentualnych
wad wydanego przedmiotu umowy w terminie rękojmi i gwarancji jakości,
obowiązany jest do przedłożenia stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu 30 dni od
daty ujawnienia się wady.
5. Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację:

1) niezwłocznie jeżeli skutki ujawnionej wady stwarzają zagrożenie życia, zdrowia,
mienia, (ale nie później niż w przeciągu 2 dni)
2) w innych przypadkach w ciągu 7 dni.
6. Po bezskutecznym upływie terminów reklamacja uważana będzie za uznaną
w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
7. W ramach rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego
usunięcia wad w okresie 10 dni od daty pisemnego o niej powiadomienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu usunięcia wad i usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, powyżej 10 dni, jeżeli jest to
uzasadnione szczególnymi okolicznościami. Wydłużenie terminu następuje
wyłącznie po pisemnej zgodzie Zamawiającego.
8. Strony dokonają przeglądu gwarancyjnego przedmiotu umowy co najmniej raz w
każdym roku obowiązywania okresu gwarancji oraz w ostatnim roku na miesiąc przed
upływem terminu gwarancji, a stwierdzone wówczas wady Wykonawca usunie
niezwłocznie w ramach gwarancji.
9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym podczas
przeglądu w okresie gwarancji terminie, Zamawiający ma prawo do
zastępczego wykonania robót, związanych z usunięciem tych wad i usterek na koszt
Wykonawcy
10. Termin biegu gwarancji i rękojmi ulega zawieszeniu na czas pomiędzy zgłoszeniem
Wykonawcy wady lub usterki a jej prawidłowym usunięciem potwierdzonym przez
Zamawiającego.
§ 11
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu odbioru określonego w umowie - w wysokości
0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;
2) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
rękojmi - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot
odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego przez
Zamawiającego na usunięcie wad;
3) odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy, w całości lub części,
z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada - w wysokości 10% wartości
umowy lub odpowiednio- zgodnie z wolą zamawiającego – 10% wartości robót,
od których wykonania odstąpiono.
4) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w całości lub w części, z przyczyn,
za które odpowiada Wykonawca, w szczególności w związku z nienależytym
wykonywaniem przez Wykonawcę robót objętych niniejszą umową - w wysokości
10 % wartości umowy lub odpowiednio – zgodnie z wolą Zamawiającego - 20%
wartości robót, od których wykonania odstąpiono.
5) za niewywiązywanie się Wykonawcy z obowiązków określonych w umowie i
SIWZ po jednokrotnym pisemnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez
Zamawiającego do prawidłowego wykonywania umowy - w wysokości 500 zł za
każdy dzień od upływu terminu wyznaczonego w drugim wezwaniu do dnia
faktycznego wywiązania się z danego obowiązku,

2. Kary, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez
Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 21 dni kalendarzowych od
dnia doręczenia żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia uzgodnionym terminom
realizacji robót, powstałe z winy Zamawiającego. W przypadku wystąpienia
przestojów w pracy Wykonawcy z winy Zamawiającego, uzgodnione terminy
wykonania robót przedłużone zostaną o czas trwania przestojów.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowna w przypadku odstąpienia przez
Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10%
wartości umowy lub odpowiednio – zgodnie z wolą wykonawcy – 10% wartości robót
od których wykonania odstąpiono.
5. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia, a także dochodzenia ich na zasadach ogólnych.
§ 12
1. Wykonawca jest zobowiązany do zakończenia całości robót do dnia 31.10.2019 r.
2. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy,
określony w § 1 pkt 1 Umowy.
3. Wykonawca zgłosi gotowość poprzez pisemne zawiadomienie o gotowości obiektu do
odbioru końcowego wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą obiektu
budowlanego.
4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór wykonanego obiektu budowlanego
w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru,
zawiadamiając o tym Wykonawcę.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia
wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać
ponownego wykonania przedmiotu umowy.
7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone
na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad
oraz do żądania wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanych uprzednio robót
jako wadliwych.

§ 13
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od
umowy w terminie 1 miesiąca od wystąpienia wskazanych okoliczności w razie:
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy,
2) ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy (oznaczające winę po stronie
Wykonawcy),
3) nie rozpoczęcia robót przez Wykonawcę bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego
(oznaczające winę po stronie Wykonawcy),
4) nie wypełniania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej
umowy, po uprzednim dwukrotnym
wezwaniu
przez
Zamawiającego
Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami (oznaczające
winę po stronie Wykonawcy),
5) w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania/odstąpienia od umowy w trybie
natychmiastowym z winy Wykonawcy, jeżeli stwierdzi, iż Wykonawca realizuje
przedmiot umowy przy udziale osób nieposiadających wymaganych prawem
uprawnień.
3. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie powinno nastąpić w formie
pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać
uzasadnienie.
4. W wypadku rozwiązania umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:
1) w ciągu 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy
protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień rozwiązania umowy,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty,
3) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane
oraz roboty zabezpieczające oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni,
usunie z terenu budowy urządzenia jego zaplecza przez niego dostarczone.
5. W przypadku odmowy przez Wykonawcę uczestnictwa w czynnościach, o których
mowa w niniejszym paragrafie oraz odmowy podpisania protokołu inwentaryzacji,
Zamawiający sporządza protokół bez udziału Wykonawcy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy w części – z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie od części umowy, od
której Zamawiający odstąpił.
7. W przypadku odstąpienia od umowy w części, w mocy pozostają postanowienia
dotyczące rękojmi dla prac wykonanych w ramach części umowy, która pozostała w
mocy.

§ 14
1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w
ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił ich
warunki.
2.
Wszelkie
zmiany niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności takich zmian.
3. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę
trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w
stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:
1) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót i związanego z tym
obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,
2) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
3) zmiany sposobu, terminów płatności wynikającej z wszelkich zmian wprowadzanych do
umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty
odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie na rzecz Wykonawcy,
4) zmiany terminu realizacji robót budowlanych w przypadku wystąpienia
niezawinionych i niemożliwych do uniknięcie przez Wykonawcę opóźnień wynikających z:
a) wstrzymania robót przez Zamawiającego,
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mające bezpośredni wpływ na
terminowość wykonywania robót,
c) wystąpienia niekorzystnych
warunków atmosferycznych
szczególnym nie występującym w danej porze roku,

o

charakterze

d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,
pomimo zachowania należytej staranności.
- Dokonanie ww. zmian jest możliwe po uzyskaniu zgody, wyrażonej na piśmie przez
Zamawiającego.
5) zmiany technologii wykonania robót bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, na wniosek
Wykonawcy lub Zamawiającego. Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności:
a) koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji w sytuacji, gdyby
zastosowanie
b) przewidzianych
rozwiązań
groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;
c) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji ze
względu na zmiany obowiązującego prawa;
d) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w
dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofanie z rynku tych
materiałów lub urządzeń;

6) zmiany Podwykonawcy robót na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem
wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego
Podwykonawcę takich samych warunków jak Podwykonawca pierwotny.
7) zmiana poszczególnych etapów realizacji prac objętych harmonogramem realizacji
inwestycji, nie powodująca zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy. Zmiany
te wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Nadzorem oraz pisemnej akceptacji
Zamawiającego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji nie ma konieczności sporządzania
aneksu do umowy.
§ 15
W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się
do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o każdym zdarzeniu, które może mieć wpływ
na realizację umowy, lub uprawnień gwarancji lub rękojmi w szczególności o:
1)

zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2)

zmianie osób reprezentujących,

3)

ogłoszeniu upadłości,

4)

ogłoszeniu likwidacji,

5)

zawieszeniu działalności,

6)

wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.
§ 16

1. Wszelka dokumentacja, korespondencja i kontakty z Zamawiającym prowadzone są w
języku polskim.
2. W przypadku kolizji zapisów poszczególnych dokumentów stanowiących
niniejszą umowę – strony ustalają, iż pierwszeństwo będą miały zapisy umowy.

łącznie

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeks Cywilny, Prawo
Budowlane wraz z aktami wykonawczymi.
4. W przypadku powstania sporu w związku z niniejszą umową strony dążyć
będą do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji. Powyższy zapis nie
stanowi zapisu na Sąd polubowny
5. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu, sądem wyłącznie
właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie Sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje Zamawiający.
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