Załącznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy nr ……………….
zawarta w dniu ....................... w Nowym Sączu pomiędzy:
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz, NIP 734-11-38-068, REGON 000282122
reprezentowanym przez Roberta Ślusarka – Dyrektora Muzeum,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
……………………………..
reprezentowanym przez:
....................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”,
w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
przeprowadzonym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(tj. Dz. U. 2018 poz. 1986), zwanej dalej „ustawą” - została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot i zakres Umowy
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: „Adaptacja
budynku garażowego na magazyn studyjny, budowa parkingu oraz budowa ogrodu
sensorycznego w Muzeum Pienińskim w Szlachtowej”. – część II współfinansowane w ramach
projektu pn: Muzea otwarte - rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury
pogranicza polsko-słowackiego współfinansowanego w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020 w zakresie robót budowlanych:
Adaptacja budynku garażowego na magazyn studyjny: roboty rozbiórkowe części ścian działowych,
wykonanie nowych ścian działowych, roboty wykończeniowe wewnętrzne, wykonanie posadzek,
wydzielenie WC niepełnosprawnych dostępnych bezpośrednio z poziomu terenu, dobudowa wiaty
od strony zachodniej z jednospadowym dachem, Budowa parkingu – utwardzenie parkingu oraz
części dróg wewnętrznych w obrębie budynku garażu z płyt z kamienia łamanego na podsypce
cementowo-piaskowej, Budowa ogrodu dydaktyczno-sensoryczny zawierającego: strefę dotyku ,
zapachu i dźwięku, elementy zabawowe pełniące funkcje terapeutyczną: huśtawki, bujaki,
równoważnie, elementy zabaw: domki, wieża, mostki ścianka wspinaczkowa,
elementy
informacyjne: tablice tematyczne, schody
terenowe, ścieżki z bali drewnianych,
z wypełnieniem igliwiem, kamieniami itp. Obok elementów kubaturowych ( domki , wieże, szałas,
altanka ) zlokalizowano elementy tzw. szumiące rury wydające dźwięki o różnej częstotliwości.
Przedmiot umowy obejmuje również wykonanie robót w zakresie:
 wykonanie prac wstępnych, pomocniczych i zabezpieczających,
 zabezpieczenia placu budowy,
 wywóz materiałów z rozbiórki z terenu budowy,
 wykonania tymczasowego poziomego placu składowego dla elementów demontowanych
i montowanych.
2. Szczegółowy zakres robót i sposób realizacji określa dokumentacja:
 Projekt - budowlany ( zmiana do projektu budowlanego),
 Harmonogram rzeczowy stanowiący załącznik Nr 1,
 Kosztorys ofertowy stanowiący załączniki Nr 2,
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych z uwzględnieniem
najszerszego zakresu robót ujętego w którymkolwiek z w/w dokumentów.
§2
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego,
dokumentacją projektową oraz miejscem wykonania zamówienia oraz, że zamówienie przyjmuje
do realizacji bez zastrzeżeń i wykona je z najwyższą starannością według przekazanej

1

dokumentacji, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cenę podaną w ofercie, która jest
ceną ryczałtową i niezmienną z zastrzeżeniem ustaleń w § 8 ust. 6 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentami wymienionymi
w § 1 pkt. 2, obowiązującymi normami, Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane – (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) wraz z aktami wykonawczymi oraz zgodnie
z pozwoleniem na budowę.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez
osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane deklarowane
w ofercie. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany pracowników, jeżeli swoim
postępowaniem stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa i zgodnej z umową realizacji
zamówienia.
4. Z uwagi na prowadzenie robót w czynnym obszarze , Wykonawca zobowiązany jest do:
4.1 urządzenia placu budowy w sposób nie kolidujący z obiektami użytkowanymi,
4.2 uzgodnienia z Zamawiającym sposobu poboru wody, energii i wykona na własny koszt podłączenia
wraz z opomiarowaniem,
4.3 odpowiedniej organizacji robót nie zakłócającej funkcjonowania Muzeum,
4.4 zapewnienia warunków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. i ppoż. ,
4.5 wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ przez niego
sporządzonym i zatwierdzonym przez Zamawiającego,
5. Dojazd do placu budowy :
 dowóz materiałów na plac budowy z drogi powiatowej Szczawnica - Jaworki,
 rozładunek i składowanie materiałów w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.
Ze względu na charakter i specyfikę terenu należy zachować bezwzględną czystość na placu
budowy, w czasie transportu materiałów na alejce zachować szczególną ostrożność ze względu
na turystów zwiedzających Muzeum.
Alejka ( droga wewnętrzna) po której odbywał się będzie dowóz materiałów na plac budowy musi
pozostać w stanie niepogorszonym.
6. Pracownicy Wykonawcy powinni wyróżniać się z pośród innych osób jednolitym firmowym
ubraniem.
7. Po zakończeniu budowy Wykonawca uporządkuje teren budowy, usunie wszystkie urządzenia
i sprzęt, nadwyżki materiałów oraz odpady. Dokona naprawy na własny koszt szkody lub
zniszczenia mienia Zamawiającego ( drogi, place ) i przekaże teren Zamawiającemu w stanie
odpowiednim do przyjęcia przez Zamawiającego.
8. Strony oświadczają, że wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe pozyskały bezpośrednio lub pośrednio
w celu realizacji niniejszej umowy.
§3
Terminy realizacji
Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31 lipca
2019 r. ( odbiór końcowy).
a) Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy protokołem zdawczo – odbiorczym w terminie
do 3 dni roboczych licząc od daty podpisania umowy,
b) Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu:
1/ Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia ( BiOZ).
2/ szczegółowy harmonogram robót z podziałem na :
1. Adaptacja budynku garażowego na magazyn studyjny,
2. Budowa parkingu
3. Budowa ogrodu dydaktyczno-sensoryczny,
który po uzgodnieniu z Zamawiającym- stanowić będzie załącznik finansowo- rzeczowy Nr 1 do
umowy.
§4
Kierowanie i nadzory
1 Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie
a) …………………………
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2. Wykonawca ustanawia:
a) Kierownika budowy w osobie ……………………………. W załączeniu: kserokopia uprawnień
budowlanych oraz kserokopia aktualnego zaświadczenia o przynależności do samorządu
zawodowego,
3. Zmiana osoby Kierownika budowy lub kierowników robót jest możliwa wyłącznie za pisemną zgodą
Zamawiającego na warunkach określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych i SIWZ.
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3.
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§5
Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, osobami
posiadającymi stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie remontu oraz konserwacji
zabytków nieruchomych wymaganymi odpowiednimi przepisami prawa oraz znajduje się
w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej należyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy.
Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych
Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie wykonania robót ulegających zakryciu, oraz
terminie odbioru robót zanikających. Zgłoszenie nastąpi w formie: wpis do dziennika budowy
potwierdzony pismem lub faxem. Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych
faktach, to zobowiązany jest do dokonania odkrywek w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.
Zastosowane materiały, dostarczone wyroby i urządzenia powinny być nowe, w gatunku I
i odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej (tabele
równoważności) i posiadać wymagane dla wyrobów dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie (ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych – Dz. U. z 2016 r. poz. 1570
wraz z rozporządzeniami wykonawczymi).
Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać
w stosunku do wskazanych, materiałów i wyrobów: kartę wyrobu z Aprobatą Techniczną, atest,
certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą, normą UE – w przypadku braku PN lub
Aprobatą Techniczną.
Zamawiający może zażądać przeprowadzenia przez Wykonawcę dodatkowych badań, jakości
wykonanych robót z materiałów, wyrobów i urządzeń Wykonawcy. Jeżeli okaże się, że wyniki
badań potwierdzają zastrzeżenia Zamawiającego, co do jakości wbudowanych materiałów,
wyrobów, urządzeń bądź wykonanych robót – to koszty badań ponosi Wykonawca. W przeciwnym
wypadku koszty tych badań ponosi Zamawiający. Zastosowane wyroby i materiały powinny
odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz wymaganiom dokumentacji
technicznej.
Wykonawca oświadcza, że opisany w § 1 przedmiot umowy będzie realizował/ siłami własnymi */
przy pomocy podwykonawcy */.Zakres - wykaz – rzeczowy robót, które Wykonawca będzie
wykonywał osobiście, a które za pomocą podwykonawców - zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej
umowy. Szczegółowe zasady dotyczące podwykonawstwa i podwykonawstwa dalszego zawarto
w § 11 niniejszej umowy.
Wykonawca oświadcza, że do wykonania przedmiotu zamówienia kieruje brygady budowlane –
które stanowią osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
917 z późn. zm.) wykonujące roboty: ogólnobudowlane, instalacyjne hydrauliczne i elektryczne..
Wykaz pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę stanowić będzie załącznik do umowy
zwany „Wykazem Pracowników”.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczących spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawców
wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust. 7.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
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3) przeprowadzania kontroli na terenie budowy.
10. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub Podwykonawców osób wskazanych w ust. 7:
11. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imiona
i nazwiska pracowników, rodzaj umowy, wymiar etatu, podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
12. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawców
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), oraz ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz.U. z 2016
r. poz. 922) i ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1000 )
tj. w szczególności bez adresów i numerów PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie
podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
13. zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające opłacanie
przez Wykonawcę lub Podwykonawców składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
14. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawców
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają
anonimizacji.
15. Niezłożenie przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego
żądania na piśmie dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawców wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób
wskazanych w ust. 7.
16. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub Podwykonawców Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy.
§6
Zasady porozumiewania się stron
1. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót na terenie budowy
odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz za pośrednictwem korespondencji
pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą dotycząca interpretowania umowy, sporów
dot. realizacji zapisów umowy odbywać się będzie za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy Prawo pocztowe ( tj. Dz. U. 2018, poz. 2188.), za pośrednictwem posłańca,
faksu lub przy lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług poczta elektroniczną ( tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz.1219) .
Podstawą interpretacji są umowa, specyfikacja, Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks Cywilny,
Prawo Budowlane oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.
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§7
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia oraz wybraną ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe, które
pozostaje niezmienne do czasu zakończenia realizacji i odbioru robót.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy wynosi: ………………….. brutto (słownie
…………………………………), w tym podatek VAT ………………………… (słownie ……………………………………),
3. Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana wynagrodzenia brutto w formie aneksu
do umowy.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu umowy, w tym również:
 wszystkie koszty związane z urządzeniem i zagospodarowaniem placu budowy,
 koszty wynikające z warunków realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w §. 1 umowy,
 koszt dostawy mediów do placu budowy wraz z budową odpowiednich instalacji
z opomiarowaniem,
 koszt ubezpieczenia budowy na okres realizacji robót,
 koszt płatnych odbiorów technicznych,
 koszt uporządkowania terenu po wykonanych robotach,
 koszt wszelkich innych czynności, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia.
6. Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia przez
Zamawiającego zakresu rzeczowego robót, spowodowanego przyczynami wymienionymi
w art. 144 Ustawy.
7. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi,
wystawianymi za poszczególne odebrane protokolarnie zakresy robót zgodnie
z harmonogramem finansowo - rzeczowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, przy czym
pierwsza faktura będzie wystawiona nie wcześniej, niż 30 kwietnia 2019r. i obejmować będzie
wynagrodzenie za wszystkie odebrane protokolarnie do tego dnia roboty.
8. Podstawę do wystawienia faktury stanowi potwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokół
odbioru wykonanych robót.
9. Wynagrodzenie wykonawcy rozliczone fakturami przejściowymi nie może łącznie przekroczyć
90% wynagrodzenia umownego.
10. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową, wystawioną po zakończeniu odbioru końcowego
i podpisaniu protokołu odbioru końcowego.
11. Zamawiający dokona zapłaty faktury przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze
w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktur wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
Nieprawidłowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminu płatności po dokonaniu
korekty i przedłożenie jaj Zamawiającemu.
12. Zamawiający nie udziela zaliczek.
13. W przypadku realizacji części robót przez Podwykonawcę warunkiem zapłaty przez
Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom.
14. Zamawiający oświadcza że jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod
numerem NIP: 734-11-38-068 .
15. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod
numerem ..........................................................
§8
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Wykonawca wnosi na rzecz zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
nazywane dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie
(brutto) zamówienia co, wyraża się kwotą ……………………………………. złotych,
słownie: ……………………………………………………………………………………………,
5

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
a.
b.
9.

10.

Zabezpieczenie zostało wniesione w formie
............................................................................................................................
(formy wskazane w art. 148 ustawy PZP ust. 1 pkt 1-5)
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, zabezpieczenie to będzie przechowane na
oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiającego. Zwrot zabezpieczenia nastąpi
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza się zaliczenie wadium wpłacone w pieniądzu na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
W przypadku zwiększenia wartości robót Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione
zabezpieczenie - z uwzględnieniem wybranej formy lub/i jej zmiany - w terminie siedmiu (7) dni od
daty wezwania go o to przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu najpóźniej w dniu
podpisania umowy, przy czym za dzień wpłaty zabezpieczenia przyjmuje się dzień, w którym
pełna kwota zabezpieczenia znajdzie się na w/w rachunku bankowym Zamawiającego.
W trakcie trwania umowy Zamawiający dopuszcza zmianę formy wybranego przez Wykonawcę
zabezpieczenia na jeden z wariantów określonych w Rozdziale 14 SIWZ. Zmiana formy
zabezpieczenia wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy, przy czym Zamawiający
zobowiązuje się zawrzeć przedmiotowy aneks.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie Wykonawcy:
70% zabezpieczenia tj. kwotę ……………….. złotych zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych w terminie 30 dni od dnia wykonania całego zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.
30 % zabezpieczenia tj. kwotę …………….. złotych zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć
czas obowiązywania zabezpieczenia – najpóźniej na dzień podpisania stosownego aneksu - w taki
sposób aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, pod rygorem naliczania kar umownych.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacji
określonej w art. 150 ust. 7 ustawy nie później niż 30 ( trzydzieści) dni przed upływem terminu
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie, niż w pieniądzu.

§9
Kary umowne
Strony postanawiają, że będą naliczone kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1.1 Za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy określonego w § 7 ust. 2 niniejszej
umowy ( dalej: wynagrodzenie umowne brutto za przedmiot umowy ) za każdy dzień zwłoki,
licząc od terminu umownego zakończenia budowy.
1.2 Za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie i harmonogramie etapów robót -w wysokości
0,2% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki,
1.3 Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorcze lub w okresie gwarancji i rękojmi za
wady – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za wykonany przedmiot odbioru, za
każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
1.4 Za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy –
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.
1.5 Za powierzenie wykonania całości lub części przedmiotu niniejszej umowy Podwykonawcy bez
pisemnej zgody Zamawiającego – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy
1.6 W razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokości 20 % wartości niezapłaconego, lub nieterminowo
zapłaconego wynagrodzenia.
1.7 Z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 10.000 zł za każde
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zdarzenie.
1.8 Z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie.
1.9 Z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości
5.000 zł za każde zdarzenie.
1.10 Za każdy stwierdzony przypadek nie okazania Zamawiającemu wykazu, o którym mowa
w § 5 ust. 7 niniejszej umowy - w wysokości 500 zł za każde zdarzenie,
1.11 Za
każdy
stwierdzony
przypadek
braku
oznakowania
pracownika
Wykonawcy/Podwykonawcy trwałymi identyfikatorami firmy wykonawcy lub/i podwykonawcy,
o których mowa w § 2 ust. 6 niniejszej umowy - w wysokości 500 zł za każde zdarzenie ,
1.12 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia
umownego brutto z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego
brutto z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, innych niż
podane w §14 umowy oraz w art. 145 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych
kodeksu cywilnego.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających naliczenie kar umownych, Wykonawca
zobowiązany jest do ich zapłacenia w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od
Zamawiającego. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy
z obowiązku ukończenia
robót ani innego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy.
5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
określonego w § 7 bez dalszych wezwań.
§ 10
Realizacja przedmiotu umowy
Wykonawca oświadcza, że będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi / zleci część robót
związanych z wykonaniem przedmiotu umowy innemu podmiotowi, tj. podwykonawcy/ wspólnie z
…………………………………………………………………
I. Wykonanie wspólne – jeżeli występuje
1. Wykonawcy przystępujący do niniejszej umowy na podstawie umowy zawiązanej w celu jej
realizacji ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, niezależnie od treści umów,
które zawarli między sobą.
2. Umowa na wspólne wykonanie zamówienia stanowi Załącznik nr ….. do niniejszej umowy.
3. Wykonawcy, na piśmie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wobec
Zamawiającego.
4. Wykonawcy są upoważnieni do ustalenia między sobą zakresu wykonanych przez nich robót,
chyba że co innego wynika z odrębnych ustaleń.
5. O ustaleniach dokonanych w myśl ustępu 2 i 3 niniejszej umowy wykonawcy są zobowiązani
powiadomić na piśmie Zamawiającego.
6. Zamawiający kieruje wszystkie pisma i oświadczenia, jakie wynikają z realizacji umowy do
pełnomocnika, ze skutkiem prawnym wobec pozostałych.
II. Podwykonawstwo – jeżeli występuje
1. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania, uchybienia i zaniedbania pracy
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one
działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawiciela lub
pracowników.
2. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone
do pod wykonania części robót i jest obowiązany do koordynacji robót realizowanych przez
podwykonawców lub/i dalszych podwykonawców.
3. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami w zakresie
określonym w ofercie, zgodnie z załącznikiem nr …. do niniejszej umowy.
4. Wykonawca nie może podpisać umowy z podwykonawcami bez pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Podwykonawca nie może zawierać umowy z dalszymi podwykonawcami bez zgody Wykonawcy
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i Zamawiającego.
6. Z zastrzeżeniem art. 647' § 5 KC – Zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi
z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszelkich praw nabytych w stosunku do nich przez
wykonawcę.
7. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu każdy projekt umowy
o podwykonawstwo oraz projekt ich zmian, a także - poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię każdej zawartej umowy o podwykonawstwo oraz ich wszelkie zmiany, jeżeli jej
przedmiotem są roboty budowlane.
6. Przedstawienie projektu umowy, o której mowa w ustępie 7, następuje równocześnie ze
zgłoszeniem podwykonawstwa, a projektu jej zmiany równocześnie ze zgłoszeniem zmian do tejże
umowy.
7. Zgłoszenie, o którym mowa w ustępie 6 winno zawierać w szczególności:
7.1 wskazanie podwykonawcy,
7.2 części dokumentacji dotyczącą wykonania robót budowlanych określonych w projekcie umowy,
7.3 szczegółowe wyliczenie wartości robót – wykaz rzeczowo-finansowy,
7.4 wykazanie spełniania przez podwykonawcę warunków udziału w realizacji zamówienia
publicznego zawartych w SIWZ i w umowie z Wykonawcą.
8. Zamawiający może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy, o której mowa w ust. 6, lub
projektu jej zmian, w terminie siedmiu (7) dni kalendarzowych od dnia przedstawienia jej
zamawiającemu.
9. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu kopii zawartej umowy,
o której mowa w ustępie 8, w terminie do siedmiu (7) dni kalendarzowych od daty jej zawarcia.
10. Zamawiający zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowy w ustępie 8 lub jej zmian bez
zbędnej zwłoki nie później jednak niż terminie siedmiu (7) dni kalendarzowych od dnia
przedstawienia jej Zamawiającemu.
11. Przed wyrażeniem zgody lub upływem terminu przewidzianego do jej wyrażenia przez
Zamawiającego, zgodnie z ustępami 9-12, podwykonawca nie może rozpocząć jakichkolwiek robót
na terenie budowy.
12. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, wraz z dołączoną zgodą wykonawcy na
zawarcie takiej umowy, o treści zgodnej z niniejszą umową.
13. Do zawierania lub/i zmian oraz przedkładania umów o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte w ust. 1- 14 niniejszej
umowy.
14. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć zamawiającemu - w terminie siedmiu (7) dni roboczych
od daty zawarcia - poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zwartych umów, których
przedmiotem są dostawy lub inne usługi oraz ich zmian.
15. Obowiązek o którym mowa w ustępie 16 nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż 0,5 %
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
16. Zamawiający warunkuje zapłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia przedstawieniem przez
niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub/i
dalszym podwykonawcom, o których mowa w artykule 143c ustęp 1 ustawy biorących udział w
realizacji odebranych robót budowlanych.
17. Terminy zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, lub/i dalszego podwykonawcy, muszą być
zgodne z terminem określonym w artykule 143b ustęp 2 ustawy, a jednocześnie umożliwić
terminową wypłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy, przy zachowaniu postanowień
określonych w ustępie 18-20 niniejszego paragrafu oraz § 8 niniejszej umowy.
18. Przez dowód zapłaty należy rozumieć dokumenty potwierdzające otrzymanie przez
podwykonawców, lub/i dalszych podwykonawców, należnego wynagrodzenia, w szczególności
faktury lub/i pisemne oświadczenia uprawnionego przedstawiciela każdego podwykonawcy, wraz
z dowodem zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, potwierdzające rozliczenie się wykonawcy
z podwykonawcą, lub/i dalszym podwykonawcą, w zakresie wszelkich zobowiązań wynikających
z podwykonawstwa w realizacji robót objętych fakturą.
19. W przypadku nie przedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których
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20. mowa w ustępie 20, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów
zapłaty.
§ 11
Cesje praw
1. Cesja praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiającego pod rygorem nieważności.
2. W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców lub osób trzecich Wykonawca
jest obowiązany zawrzeć w umowach z tymi podmiotami zapisy uniemożliwiające dokonanie cesji
praw i obowiązków wynikających z tych umów.
3. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego
podejmować żadnych czynności, w szczególności zawierać umów – zwłaszcza cesji i poręczenia –
4. skutkiem, których mogłoby być przejście na osobę trzecią, na podstawie umowy lub z mocy
prawa, wierzytelności przysługującej Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, albo wstąpienie
osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela.
§ 12
Odbiory robót
1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót objętych niniejszą umową.
2. Strony ustalają, że będą stosowane następujące odbiory:
2.1 odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
2.2 odbiory częściowe,
2.3 odbiór urządzeń,
2.4 odbiór końcowy,
2.5 odbiór końcowy po okresie rękojmi.
2.1.1 Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru na wniosek
Wykonawcy – i potwierdza wpisem w dzienniku budowy.
2.2.1 Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń.
Protokolarne dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez
Wykonawcę „Wykazu robót ”, potwierdzonego przez Inspektora. Wykaz ten sporządzany jest na
podstawie harmonogramu rzeczowego z wykonanego etapu robót, stanowiącego integralną część
umowy.
3. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wszystkich prób
i sprawdzeń, Kierownik robót Wykonawcy stwierdza wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie
zgodności wpisów ze stanem faktycznym przez Inspektora nadzoru oznaczać będzie osiągnięcie
gotowości do odbioru z dniem wpisu w dzienniku budowy. O osiągnięciu gotowości do odbioru
Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego po spełnieniu powyższych
warunków.
4. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie
odbioru.
5. Za datę zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę zakończenia przez komisję odbioru (data
podpisania protokołu odbioru końcowego).
6. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenie,
jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy
lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
8. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru.
9. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności Odbioru, jeżeli w czasie tych czynności
ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.
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10. Dokumenty do odbioru końcowego:

a) Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót.
b) Szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót.
c) Dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonanymi w toku prowadzonych robót,
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac.
d) Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu materiałów i wyrobów budowlanych i ich
właściwościach użytkowych zgodnych z zamierzonym zastosowaniem określonym w projektach.
e) Protokoły robót ulegających zakryciu i ewentualnych odbiorów częściowych.
f) Instrukcje producentów urządzeń.
11. Odbiór końcowy po okresie rękojmi.
Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem użytkownika oraz
Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę
zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

§13
Rękojmia
1. Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do
przedmiotu umowy wynosi …..miesięcy licząc od daty spisania „Protokołu odbioru końcowego".
2. Rękojmia nie może być w żaden sposób ograniczona, w szczególności Wykonawca nie może
uzależniać realizacji swoich obowiązków od dokonywania przez Zamawiającego płatnych
przeglądów, czy też od okresów udzielanej rękojmi czy gwarancji przez producentów materiałów
lub sprzętu.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem serwisu w okresie rękojmi.
4. W okresie rękojmi Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis w miejscu ustawienia elementów oraz
sprzętu będących przedmiotem umowy.
5. Serwis świadczony będzie w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia u Zamawiającego, w dni
robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.
6. W przypadku braku możliwości usunięcia wady lub usterki w siedzibie Zamawiającego Wykonawca
dostarczy uszkodzony element w miejsce naprawy na swój koszt oraz poniesie pełną
odpowiedzialność za przedmiot zamówienia w czasie demontażu, transportu oraz ponownego
montażu.
7. W okresie rękojmi Wykonawca może obciążyć Zamawiającego kosztami serwisu tylko wówczas,
gdy uszkodzenie wyposażenia nastąpiło z winy Zamawiającego.
8. W szczególnych przypadkach strony mogą ustalić inny termin naprawy, przy czym wymagane jest
zgłoszenie tego faktu oraz zgoda Zamawiającego w formie pisemnej.
9. Okres rękojmi ulega odpowiednio przedłużeniu o czas trwania napraw wykonywanych w okresie
rękojmi.
10. W okresie rękojmi podjęcie działań przez Wykonawcę zmierzających do usunięcia wad nastąpi
niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dnia roboczego od zgłoszenia przez Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w jak najkrótszym czasie nie później niż w ciągu
3 dni roboczych od doręczenia zawiadomienia przez Zamawiającego
o ujawnionych wadach.
12. Zgłoszenie odbywa się faksem, pocztą elektroniczną, na piśmie lub telefonicznie. Zawiadomienie
powinno być kierowane na adres siedziby Wykonawcy pod numer ………………….
13. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona likwidacji zgłoszonej wady lub usterki w określonym
terminie, Zamawiający, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonać tej likwidacji we
własnym zakresie i obciążyć kosztami Wykonawcę, z zachowaniem prawa do kary umownej
określonej w § 9 niniejszej umowy.
§ 14
Odstąpienie od umowy
I. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie:
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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, o której
mowa w artykule 145 ustęp 1 ustawy .
2. Wykonawca z przyczyn zawinionych nie będzie wykonywał umowy lub będzie wykonywał ją
nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie,
3. Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwie wykonywanie robót budowlanych na okres
dłuższy niż 7 dni kalendarzowe i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie
podejmie ich w okresie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,
4. Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpi do realizacji robót budowlanych albo pozostanie
w zwłoce z realizacją przedmiotu umowy tak dalece, że wątpliwe będzie dochowanie terminu
zakończenia robót,
5. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokona cesji wierzytelności z umowy,
6. Wystąpi jedna z przesłanek wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 lub ust. 5 pkt 1-2
p.z.p. - w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia, kiedy Zamawiający poweźmie wiadomość
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn,
7. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem z chwilą otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.
8. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych.
Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku – gdy występują podwykonawcy:
a) 2-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy,
b) dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie
zamówienia publicznego,
c) nie wykazania przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu przez
podwykonawcę w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca
powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
II. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku gdy:
1) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji projektowej, S TWiOR, Dziennika budowy lub
terenu budowy przekracza 3 dni robocze;
2) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru częściowego robót budowlanych
przekracza 7 dni roboczych;
3) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej – z uwzględnieniem uzasadnionych potrąceń,
w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar umownych - według protokołu odbioru
częściowego robót budowlanych w terminie 7 dni kalendarzowych od upływu terminu płatności,
4) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót budowlanych
trwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych.
Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej za pośrednictwem listu poleconego lub
oświadczenia złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem z chwilą otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego.
III. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego Wykonawca ma
obowiązek:
a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót budowlanych, poza robotami mającymi na celu
ochronę życia i własności, zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia
odstąpienia od umowy,
b) przekazać Zamawiającemu wyroby i urządzenia, za które Wykonawca otrzymał płatność,
w terminie 3 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy,
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c) przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, dokumentację techniczną i instrukcje
obsługi urządzeń w terminie 3 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca jest
zobowiązany niezwłocznie zorganizować zakończenie robót i usunięcie sprzętu na swój koszt
i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku Zamawiający jest
uprawniony do zlecenia tych robót innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń
Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót budowlanych.
IV. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy
a. W terminie 3 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego,
sporządzi szczegółową inwentaryzację robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu
na dzień odstąpienia, która stanowi załącznik do protokołu odbioru .
b. Protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających z inwentaryzacją robót i wykazem
materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę
rozliczeniowej faktury VAT.
c. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.
d. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i placu budowy oraz inne uzasadnione
koszty wynikłe w związku z odstąpieniem od umowy ponosi strona z przyczyny której nastąpiło
odstąpienie.
§ 15
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany umowy odbywać się będą w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności
z zachowaniem postanowień art. 144 ustawy PZP.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości i zakresu
rzeczowego robót w przypadku zmniejszenia dofinansowania z programu RPO WM na lata
2014-2020 lub INTEREG na lata 2014-2020.
3. Strony dopuszczają zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie terminu
realizacji zamówienia i wynagrodzenia wykonawcy w następujących okolicznościach:
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót
budowlanych, będą następstwem konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie,
w jakim niezbędnym będzie uzyskanie nowych decyzji administracyjnych (zmianę pozwolenia na
budowę czy zmianę pozwolenia konserwatorskiego),
b) jeżeli wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (długotrwałe upały lub silne mrozy,
intensywne opady trwające powyżej 14 dni ), uniemożliwiające wykonanie robót budowlanych
zgodnie z normami, zaleceniami producentów wyrobów oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych,
c) jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych niezbędnych do
wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień
dodatkowych, które wstrzymają lub opóźnią realizację przedmiotu umowy,
d) jeżeli wystąpią opóźnienia w wyniku określonych czynności dokonanych przez organy
administracji państwowej, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
e) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
4. Dopuszcza się za zgodą Projektanta zmianę sposobu wykonania poszczególnych robót przy
zachowaniu parametrów oraz możliwość zmiany kwoty wynagrodzenia w przypadku zastosowania
materiałów zamiennych, innych technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest korzystna dla
Zamawiającego, nie spowoduje wzrostu kosztów inwestycji lub wpłynie na przyspieszenie terminu
zakończenia robót budowlanych.
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5. Jeżeli zaistnieje możliwość wykonania robót objętych niniejszą umową w terminach krótszych niż
wynikające z umowy oraz z harmonogramu prac, Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu
prac w sposób przewidujący skrócenie całości robót lub poszczególnych etapów robót, ale tylko po
uprzedniej zgodzie Zamawiającego.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób Kierownika budowy i Kierowników robót na
wniosek Wykonawcy i tylko w sytuacji nieprzewidzianej (np. rozwiązanie stosunku pracy) oraz
zdarzenia losowego np. choroby, śmierci itp. Jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia takiej
zmiany Wykonawca przedstawi dokumenty kandydata na stanowisko Kierownika budowy, z
których jednoznacznie musi wynikać, że osoba ta spełnia warunki udziału jakie były określone dla
tego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Poza przypadkami określonymi powyżej, istotne zmiany postanowień zawartej umowy będą mogły
nastąpić w razie zaistnienia, po zawarciu umowy:
 zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia, w tym również zmiany stawki podatku VAT.
8. Pozostałe zmiany:
a) Zmiana sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy lub dokonywanie płatności na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie projektu
lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu.
b) Zmiana Wykonawcy w wyniku:
 przekształcenia, podziału, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy przez nowy podmiot ( pod warunkiem, że nowy wykonawca nie podlega
wykluczeniu i spełnia warunki);
 przejęcia zobowiązań Wykonawcy wobec Podwykonawców.
9. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
10. Zmiany w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią:
 Zmiany danych związanych z obsługą organizacyjno-administracyjną np. zmiana kont
bankowych, procedur związanych z uregulowaniem płatności wobec Podwykonawców,
 Zmiany osób wskazanych w umowie do kontaktów między Stronami.
§ 16
Postanowienia końcowe
1. Sprawy sporne mogące powstać w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy
Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego, a także ustawy Prawo Budowlane, wraz
z przepisami wykonawczymi do tych ustaw.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.
§ 17
Załączniki

Integralną część umowy stanowią załączniki:
1. Załącznikiem nr 1 będzie szczegółowy harmonogram finansowo-rzeczowy robót.
2. Załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy będzie kosztorys ofertowy z podaniem cen poszczególnych
pozycji kosztorysu, w układzie netto.
3. Załącznikiem nr 3 będzie wykaz – rzeczowy robót Wykonawcy i Podwykonawcy.
4. Załącznik nr 4 będzie - Umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami w zakresie określonym
w ofercie.

.................................................
Zamawiający

................................................
Wykonawca
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