Załącznik nr 7 – wzór umowy

UMOWA NR DZO.290.1.2021
O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
zawarta w dniu …………………………… roku w Stroniu Śląskim pomiędzy:
Strońskim Parkiem Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. NIP 881-14-86-555, REGON
021568307, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu - Wydział
IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000390349, z siedzibą: 57-550 Stronie
Śląskie ul. Kościuszki 20a, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
 Renatę Nowak – Prezesa Zarządu
a
………………………………………… z siedzibą ………………………………, NIP: ……………………, REGON: …………………,
zarejestrowaną w ………………………………………………………………………………………………………………………,
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
 …………… – ……………………………………
została zawarta umowa następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dodatkowe roboty budowlane w ramach
zamówienia pn:
„Uszczelnienie niecki basenu krytej pływalni oraz zbiornika wyrównawczego w Stroniu Śląskim przy
ul. Kościuszki 20a” ozn. DZO.290.01.2021 zgodnie złożoną ofertą stanowiącą integralną część umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, którą
Zamawiający przekaże Wykonawcy w 1 egzemplarzu.
2. Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
2. Materiały o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy - Prawo
budowlane i wymaganiom specyfikacji warunków zamówienia.
3. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodności CE.
4. W każdym czasie trwania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy dokumentów
potwierdzających, że oferowane przez niego materiały budowlane oraz inne materiały używane do
wykonania robót budowlanych spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie
przedmiotu zamówienia.
5. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca
zobowiązany jest przeprowadzić te badania.
6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie
robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przeciwnym
razie Zamawiającego.
7. W każdym czasie trwania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy okazania dowodu
przyjęcia odpadów powstałych w związku z realizacją umowy.
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TERMINY REALIZACJI UMOWY

§4
Strony ustalają następujące terminy rozpoczęcia, realizacji i wykonania robót:
1. Rozpoczęcie robót do 7 dni od daty podpisania umowy.
2. Zakończenie robót do ………………… r.
OBOWIĄZKI STRON

§5
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. Terminowe przekazanie placu budowy.
2. Wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
3. Przekazanie dokumentacji technicznej w dniu przekazania placu budowy.
4. Dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem.
5. Bieżąca kontrola wymaganej przepisami dokumentacji (protokołów z prób, badań, pomiarów oraz
deklaracji zgodności itp. stosowanych materiałów).
6. Terminowe regulowanie należności Wykonawcy.
7. Przystąpienie do odbioru końcowego przedmiotu umowy i przeprowadzenie odbioru na zasadach
określonych w § 16 ust. 1-7.
§6
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Terminowe przejęcie placu budowy.
2. Ustanowienia osoby kierującą budową.
3. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
4. Zapewnienie właściwej organizacji i koordynacji robót poprzez zabezpieczenie właściwego nadzoru
wykonawczego.
5. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy i miejsc realizacji robót w sposób zapewniający
bezpieczeństwo osób trzecich.
6. Od chwili podpisania umowy, ponoszenie odpowiedzialności i kosztów organizacji swojego zaplecza
budowy, a także utrzymanie ładu i porządku oraz usuwanie wszelkich odpadów powstałych wskutek
wykonywania robót budowlanych.
7. Zapewnienie ogólnego dozoru terenu budowy.
8. Prowadzenie prac zgodnie z wydanymi uzgodnieniami, postanowieniami i pozwoleniami,
9. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji budowy.
10. Prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
11. W czasie realizacji robót utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od zbędnych urządzeń
pomocniczych i materiałów z rozbiórki, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń
prowizorycznych.
12. Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie
z kosztami utylizacji;
13. Przestrzeganie przepisów prawnych wynikających ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony
środowiska (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.), i ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz.U.
z 2018 r. poz. 992 ze zm.).
14. Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz
do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.
15. Wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi w dokumentacjach
technicznych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
16. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.
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17. Wykonanie wszelkich prób, badań, pomiarów i odbiorów niezbędnych do wykazania
Zamawiającemu, że przedmiot zamówienia został wykonany należycie, zgodnie z wymogami
dokumentacji.
18. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo wykonywanych
robót, w tym robót wykonywanych przez podwykonawców.
19. Ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich
wskutek wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę lub podwykonawców.
20. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go
protokolarnie Zamawiającemu w terminie 7 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.
21. Terminowe usuwanie wad i usterek zgłaszanych przez Zamawiającego.
22. Zgłaszanie Zamawiającemu zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo zgodnie z zasadami
określonymi w art. 143b ustawy Pzp.
PERSONEL UMOWY

§7
Strony ustalają niezbędne dane do kontaktów i dokonywania zgłoszeń:
- Zamawiający Bogdan Birówka
numer telefonu stacjonarnego
74 81 41 604.
numer telefonu komórkowego
501 67 45 22
adres e-mail
biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl.
- Wykonawca: ………………………………
numer telefonu stacjonarnego
………………………………
numer telefonu komórkowego
………………………………
adres e-mail
………………………………
PODWYKONAWSTWO

§8
1. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda
Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę projektu
umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą
wykonania robót określonych w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa
się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
2. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda
Zamawiającego i Wykonawcy, z tym że w takim przypadku przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się
odpowiednio.
3. Umowy, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni.
5. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo
lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, której przedmiotem są roboty budowlane, niespełniające
wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub gdy projekt ten przewiduje
termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.
6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
w terminie 7 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.
7. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.
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9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez
zamawiającego.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez
zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu
obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 4, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie 7 dni pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
12. Postanowienia ust. 1 - 11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo.
13. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 i 10 przedkładający może poświadczyć za zgodność z
oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo.
§9
1.Umowa o wykonanie robót budowlanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę
powinna zawierać w szczególności odpowiednio postanowienia, o których mowa w art. 143d ustawy
Pzp.
2. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami takiego
okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady
Wykonawcy wobec Zamawiającego.
§ 10
1. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może:
a) powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej części do powierzenia podwykonawcom.
b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,
c) zrezygnować z podwykonawstwa,
d) zmienić podwykonawcę.
2. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w 22a ust 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b, wykonawca jest zobowiązany wykazać
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych przez podwykonawcę może nastąpić po przedłożeniu
Zamawiającemu przez Wykonawcę polisy potwierdzającej zawarcie przez podwykonawcę umowy
ubezpieczenia OC lub polisy potwierdzającej rozszerzenie przez Wykonawcę zakresu ubezpieczenia OC
o odpowiedzialność Wykonawcy na wypadki ubezpieczeniowe skutkujące powstaniem szkody
osobowej lub rzeczowej, wyrządzone poszkodowanemu przez podwykonawców.
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WYNAGRODZENIE

§ 11
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się ryczałtowo w kwocie
netto: ………………………………… zł słownie: …………………………………………………………………………………
+ kwota podatku podatek VAT 23 % - ……………………………………………………………………………………
2. Wskaźniki określone w kosztorysie robót dodatkowych (załącznik nr 1) stanowią wartości
maksymalne i podstawę ustalenia wynagrodzenia dla ewentualnych robót zamiennych.
3. Powyższe kwoty zawierają wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia zadania wynikające
z dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, jak i nie ujęte w nich,
a niezbędne do wykonania zmówienia np. roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowania
placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, koszty zajęcia pasa drogowego, koszty energii i wody,
koszty obsługi geodezyjnej i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót .
4. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót i Wykonawca nie może
żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć
rozmiaru lub kosztów prac, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.
5. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia
określonego w dokumentacji przetargowej i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy
nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności
roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
6. Cena ryczałtowa może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Cena
brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez
zmian.
7. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub jej części,
a także w przypadku zmniejszenia zakresu robót, wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zostanie
odpowiednio pomniejszone o wartość robót, od wykonania których odstąpiono lub o które
pomniejszono zakres robót . Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie cen jednostkowych
na podstawie których sporządzono kosztorys ofertowy.
ROZLICZENIA

§ 12
1. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie: fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i
odbiorze końcowym całości robót.
2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będą stanowić :
a) protokół odbioru końcowego robot, wskazujący wydzielone elementy robót wykonane przez
podwykonawcę, podpisany przez przedstawiciela zamawiającego i wykonawcy,
b) w przypadku wykonywania robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę który
zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo której
przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu
umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, również
świadectwo wykonania w ostatnim okresie rozliczeniowym elementów robót
c) kopia faktury, wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymienionego w
ust. 4 lit. b), za wykonane przez niego roboty łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego
dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego
przez Wykonawcę , podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę za zgodność z oryginałem,
d) oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wymienionego w ust. 4 lit. b),
o otrzymaniu od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia
za odebrane elementy robót.
3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w ust. 2 Zamawiający
wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, a w przypadku nieuzupełnienia
dokumentów dokona zwrotu faktury.
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4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w ust. 2 lit a) lub ust. 2 lit
b) na podstawie których Zamawiający będzie mógł dokonać czynności wymienionych
w ust. 6,7,8,9, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie,
a w przypadku nieuzupełnienia dokumentów dokona zwrotu faktury.
5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa
w ust. 2 lit b) i c) Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
6. 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.
7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 2 lit. b), Zamawiający informuje o
terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
8. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez zamawiającego,
Zamawiający może:
 nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
 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
 dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, 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.
10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których
mowa w ust. 6, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
wykonawcy.
12. Zapłata przez Zamawiającego faktury końcowej nastąpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do
30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.
13. Faktura wystawiona będzie przez Wykonawcę na Zamawiającego.
14. Za dzień zapłaty należności uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
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KARY UMOWNE

§ 13
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.
2. Kary te będą naliczane od wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 pkt 1
w następujących wypadkach i wysokościach:
2.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w przejęciu placu budowy w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki, licząc
od następnego dnia po terminie, w którym przejęcie nastąpić,
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki;
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi
lub gwarancji - w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie
wyznaczonym na ich usunięcie,
d) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nie leżących po stronie
Zamawiającego - w wysokości 10 % ,
e) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokości 5 % , za każdy przypadek braku zapłaty,
f) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokości 0,1% , za każdy dzień zwłoki,
g) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 5%, za każdy przypadek
nieprzedłożenia,
h) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokości 5%, za każdy przypadek nieprzedłożenia,
i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5%,
za każdy przypadek braku w/w zmiany umowy o podwykonawstwo,
j) z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy osób wykonujących skazane w § 15 pkt 26.1 czynności zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary w umownej
w wysokości 5 000 złotych za każdorazowy taki przypadek.
2.2 Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki,
licząc od następnego dnia po terminie, w którym przekazanie miało nastąpić,
b) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki,
licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy za wyjątkiem
okoliczności opisanych w art.145 Prawa zamówień publicznych - w wysokości 10%.
3. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych
na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego.
4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
5. Nie nalicza się kar umownych w sytuacjach, gdy nie wykonanie umowy spowodowane jest
okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
6. Brak szkody nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu kar umownych.
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ODBIÓR ROBÓT

§ 14
1. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru
końcowego. W tym samym terminie powinien przekazać protokolarnie Zamawiającemu
do sprawdzenia niezbędne przy odbiorze dokumenty przewidziane w przepisach prawa i wymienione
w ust 3. Wszelkie skutki niedochowania powyższego terminu obciążają Wykonawcę. Zamawiający w
terminie do 7 dni od daty przekazania mu w/w dokumentów zajmie stanowisko w sprawie gotowości
przedmiotu umowy do odbioru końcowego.
2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy całości przedmiotu umowy w ciągu 7 dni
od daty potwierdzenia gotowości do odbioru.
3. Przy odbiorze końcowym robót Wykonawca powinien przedłożyć:
- oświadczenie o zgodności wykonania robót z dokumentacją budowlaną oraz z przepisami, a
także o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
- dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów,
- świadectwa jakości dostarczone przez dostawców,
- protokoły z przeprowadzonych badań i sprawdzeń wymaganych do uzyskania pozwolenia na
użytkowanie.
4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie odbioru w formie pisemnej.
5. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonywane w toku
odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad, stwierdzonych przy odbiorze podpisany przez uczestników odbioru.
6. Jeżeli w toku odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady lub usterki,
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, są nieistotne i umożliwiają korzystanie
z przedmiotu zamówienia, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może wyrazić zgodę na
dokonanie odbioru końcowego i wykonuje uprawnienia określone w ust.7. pkt 1.
2) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, ale uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu
zamówienia, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający stwierdza, że roboty budowlane nie
zostały wykonane w terminie określonym w umowie i wykonuje uprawnienia określone w ust.7.
pkt 1) oraz nalicza kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy do czasu usunięcia
wad i usterek,
3) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia ale umożliwiają korzystanie z przedmiotu
zamówienia, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający wykonuje uprawnienia określone
w ust.7. pkt 2).
4) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu
zamówienia, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający wykonuje uprawnienia określone
w ust.7.pkt 3) lub 4).
7. W zależności od okoliczności opisanej w ust. 6 Zamawiający:
1) wyznacza termin na usunięcie stwierdzonych wad i usterek,
2) obniża wynagrodzenie za przedmiot umowy, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej
i technicznej,
3) żąda wykonania przedmiotu umowy po raz drugi zachowując prawo domagania się
od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia lub zleca jego wykonanie osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
4) odstępuje od umowy.
8. Wykonawca ma obowiązek zgłaszać Zamawiającemu roboty zanikające i ulegające zakryciu na 3 dni
przed terminem, w którym niemożliwe będzie stwierdzenie faktycznego stanu ich wykonania.
9. Zamawiający dokona w terminie do 3 dni od zgłoszenia, odbioru robót zanikających
lub ulegających zakryciu.
10. W wypadku zaistniałej potrzeby usunięcia wad robót zanikających i ulegających zakryciu
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu i ustaleniu terminu
na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych
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11. Odbiory ostateczne odbędą się przed końcem upływu okresu gwarancyjnego zgodnie z terminami
gwarancji określonymi w § 17 umowy. O terminie odbioru ostatecznego Wykonawca zostanie
powiadomiony przez Zamawiającego pisemnie z 10-dniowym Wyprzedzeniem.
GWARANCJA I RĘKOJMIA

§ 15
1. Wykonawca udziela gwarancji na okres ………………… miesięcy.
2. Niezależnie od gwarancji udzielonej przez wykonawcę na wykonane roboty budowlane, wykonawca
udziela rękojmi w okresie tożsamym z okresem gwarancji.
3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się:
a) w dniu następnym po dniu odbioru końcowego robót budowlanych bez wad i usterek,
b) w dniu następnym po dniu odbioru usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w protokole
odbioru końcowego robót budowlanych.
4. Zamawiający z tytułu gwarancji może żądać usunięcia wad przez Wykonawcę, jeżeli ujawniła się ona
w czasie trwania gwarancji. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z powyższych tytułów także po terminie określonym w ust. 1,
jeżeli roszczenie z tych tytułów zostało zgłoszone przed upływem tego terminu.
5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych
z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie do 7 dni, jeżeli będzie to technicznie możliwe
lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w wyznaczonym terminie opisanym w ust. 5,
a nieusunięte usterki mogą spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie
środowiska, Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad i usterek innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia wad i usterek oraz naliczone kary umowne zostaną
potrącone z zatrzymanej części kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonych materiałów, niezbędnych
do prawidłowego wykonania robót budowlanych.
8. Strony ustalają, że w okresie gwarancji zostaną przeprowadzone roczne przeglądy gwarancyjne.
§ 16
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli wykonany przedmiot umowy
ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie
albo wynikający z okoliczności przeznaczenia rzeczy.
2. Jeżeli wady i usterki są istotne i wady lub usterki te usunąć się nie dadzą lub gdy z okoliczności
wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim Zamawiający uprawniony będzie
do:
a) do odstąpienia od umowy,
b) żądania zapłaty kary umownej,
c) żądania obniżenia wynagrodzenia.
Każde z powyższych uprawnień może być realizowane, według wyboru Zamawiającego, oddzielnie
lub łącznie z pozostałymi, za wyjątkiem odstąpienia od umowy i żądania obniżenia wynagrodzenia,
które to uprawnienia nie mogą być dochodzone jednocześnie.
3. Jeżeli wady i usterki nie są istotne Zamawiający może żądać od wykonawcy obniżenia zapłaconego
wynagrodzenia, zapłaty odpowiedniej kwoty tytułem naprawienia szkody oraz kary umownej.
4. Wielkość obniżenia wynagrodzenia ustalona zostanie proporcjonalnie, tj. w stosunku, w jakim
wartość robót wykonanych bez wad i usterek pozostanie do wartości robót wykonanych z wadami
i usterkami, nie mniej jednak niż o stopień zmniejszenia użyteczności przedmiotu zamówienia.
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ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 17
Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach,
2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
5) zaistnienia okoliczności opisanych w § 16 ust. 6 pkt 4.
2. 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.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, która odstąpiła od umowy,
- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na realizację
inwestycji, 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,
- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenie
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający
obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia
za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę,
w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy,
oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.
ZMIANY UMOWY I WARUNKI ICH DOKONYWANIA
§ 18
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy za wyjątkiem przypadków które zostały przewidziane
w ogłoszeniu lub SWZ t.j.:
1. Zakres istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy mogących stanowić podstawę do przedłużenia terminu
wykonania robót budowlanych:
1.1. Opóźnienia przekazana placu budowy Wykonawcy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
1.2. Przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego.
1.3. Zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.
1.4. W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających rozpoczęcie
lub kontynuowanie robót z zachowaniem reżymów technologicznych, prowadzenie prac zachowaniem
zasad sztuki budowlanej i przepisów w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie
odbiorów.
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1.5. Wystąpienia klęsk żywiołowych.
1.6. Wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego ze względu na konieczność usunięcia błędów
lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.
1.7. Zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp.,
w szczególności odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, istnienie
podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych nie ujawnionych w dokumentacji.
1.8. Zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie
zakreślonych przez prawo terminów wydawania prze organy decyzji, zezwoleń itp. Odmowy wydania
przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów
w dokumentacji projektowej, konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub
organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy. Konieczności zaspokojenia
roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych
lun niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy.
1.9. Wstrzymania prac z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, w skutek decyzji
organów uprawnionych do wstrzymania lub przerwania robót,
1.10. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące czasową
niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy.
1.11 Wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie,
iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków
w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego.
1.12. Działania siły wyższej, przy czym jako siła wyższą nie będą traktowane:
strajk osób lub firm zatrudnianych przez Wykonawcę, bez względu na sposób ich zatrudnienia
(bezpośredni czy pośredni) oraz wzrost cen, który może mieć wpływ na realizację niniejszej umowy.
1. 13. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1.1 – 1.12,
termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia
wykonania jej przedmiotu w sposób należyty.
1.2. Dopuszcza się zmianę osób realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej
równoważnymi uprawnieniami (o których mowa w ustawie Prawo Budowlane, Prawo geologiczne
i górnicze lub innych ustawach oraz doświadczeniem zawodowym nie mniejszym niż osoby
przedstawionej w złożonej ofercie.
1.3. Dopuszcza się zmiany organizacji spełnienia świadczenia w zakresie:
1.3.1. Zmian harmonogramu wykonania przedmiotu umowy.
1.3.2. Zmian zasad dokonywania odbiorów
1.4. Pozostałych okoliczności powodujących zmianę umowy:
1.4.1. Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ.
1.4.2. Zmian obowiązujących stawek VAT.
1.4.3. Rezygnacji z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę niezrealizowanej części umowy
z uwzględnieniem wszystkich spełnionych świadczeń i udokumentowanych kosztów, które
Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
§ 19
Dopuszcza się zmiany umowy w innych okolicznościach określonych w art 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
§ 20
Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego
przez Strony.
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§ 21
Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać
będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu
przez właściwy miejscowo Sąd dla siedziby Zamawiającego.
§ 22
Na Wykonawcy ciąży obowiązek pisemnego powiadamiania o zmianie adresu siedziby Wykonawcy.
W przypadku nie powiadomienia Zamawiającego o zmianie adresu siedziby Wykonawcy,
pisma doręczone pod dotychczasowy adres uważa się za doręczone prawidłowo.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty Zamawiający i Wykonawca
przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, chyba że
umowa stanowi inaczej.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje
oraz inne dokumenty faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Strony ustalają, że spory wynikające z umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku
nierozwiązania sporu w terminie 14 dni od dnia jego powstania, spór zostanie poddany
pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 23
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają w szczególności:
- ustawa – Prawo zamówień publicznych,
- ustawa – Prawo budowlane,
- ustawa o wyrobach budowlanych,
- Kodeks cywilny,
- Kodeks postępowania cywilnego.
§ 24
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
§ 25
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
 Załącznik nr 1 – kosztorys na wykonanie robót
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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