Załącznik Nr 2 do SIWZ
UMOWA NR GBOŚ.271.5.2017
zawarta w dniu ……...2017 r. w Pawłosiowie pomiędzy Gminą Pawłosiów, mającą swoją
siedzibę w Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław, posiadającą nr NIP 7922031515 i nr REGON
650900447 zwaną dalej w treści „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1. Mariusza Reń – Wójt Gminy Pawłosiów,
przy kontrasygnacie:
2. Józefy Kalwara – Skarbnika Gminy Pawłosiów,
a
………………………………………………………………………………………………..,
……………………………. zwanym dalej w treści „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1. ………………………………
2. ……………………………….
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta Umowa o następującej
treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej w
Pawłosiowie – etap I”.
2. Całkowity zakres robót będących przedmiotem zamówienia, o której mowa w ust. 1 zawarty
został w następujących dokumentach: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej
załącznikach tj. dokumentacjach projektowych, przedmiarach robót oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robót, z którymi to dokumentami Wykonawca się
zapoznał i akceptuje je w całości.
3. Integralną częścią umowy są dokumenty wymienione w ust. 2 oraz:
- złożona oferta – załącznik nr 1 do Umowy,
- kosztorys ofertowy – załącznik nr 2 do Umowy,
stanowiące integralne części niniejszej umowy.
Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu,
bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.
§2
1. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ustala się na dzień:
- do dnia 30.09.2017 r.
2. Zamawiający uzna umowę za wykonaną jeśli zostaną spełnione następujące warunki:
a) Wykonawca ukończył wszystkie roboty przewidziane w dokumentacji projektowej
b) Zostały usunięte wszelkie wady i usterki stwierdzone przez Zamawiającego
w trakcie odbioru końcowego.

§3
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1)
2)
3)
4)

Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót
w terminie do 7 dni licząc od dnia podpisania umowy;
Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;
Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
§4

1. Wykonawca ustanawia:
a) Kierownika budowy branży ogólnobudowlanej w osobie: .....................................
2. Zamawiający ustanawia:
a) Inspektora nadzoru branży ogólnobudowlanej w osobie: ……………………….
3. Ustanowieni Kierownik budowy i Inspektor nadzoru działają w ramach obowiązków
ustanowionych w ustawie Prawo Budowlane.
§5
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;
2) Zabezpieczenie, wygrodzenie terenu robót, urządzenie, oznakowanie i
zagospodarowanie placu budowy (zaplecze składowe, ogrodzenie, drogi montażowe)
- wykonawca zapewni na własny koszt;
3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót - na własny koszt;
4) Doprowadzenie niezbędnych mediów dla potrzeb budowy wraz z ich
opomiarowaniem;
5) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom
określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na
każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów
zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie
wyrobu;
6) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;
7) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę
p. poż, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym
od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;
8) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową
i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;
9) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich
działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

10) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi
robotami, w tym także ruchem pojazdów;
11) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz
protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy;
12) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
13) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym
stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
14) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym
dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
15) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego
kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;
16) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
17) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania
umowy do czasu odbioru końcowego.
18) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót
lub termin zakończenia robót;
19) Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;
20) Zapewnienie obsługi geodezyjnej, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej robót.
21) Stosowanie do potrzeb sporządzenie dodatkowych rysunków wykonawczych.
22) Wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania
robót podstawowych
§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie
z ofertą Wykonawcy w kwocie:
brutto.................. zł brutto (słownie : …………………………............. złotych),
netto .................. zł (słownie : …………………………............. złotych),
VAT …..% .................. zł (słownie : …………………………............. złotych),

2. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
w tym między innymi:
- koszt wykonania wszystkich prac budowlanych dla osiągnięcia zakładanego celu –
wykonania przedmiotu umowy,

3.

4.

5.
6.
7.
8.

- koszt urządzenia, zagospodarowania i utrzymania placu budowy, zaplecza budowy oraz
doprowadzenie niezbędnych mediów,
- obsługę geodezyjną w trakcie trwania robót i koszt inwentaryzacji powykonawczej,
- odwodnienie i zabezpieczenie wykopów,
- koszt odbiorów technicznych,
- koszt ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z
określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami wystawionymi
oddzielnie dla każdego zadania objętego umową. Faktury muszą wyraźnie rozdzielać
wartość robót kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych.
Forma rozliczenia wykonanych robót - wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
będzie się odbywało fakturami przejściowymi wystawionymi nie częściej niż raz w
miesiącu (na koniec miesiąca) za roboty wykonane w tym okresie. Podstawę do
wystawienia faktur stanowi potwierdzony przez Inspektora Nadzoru „protokół odbioru
wykonanych robót”. Całkowita wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 80 %
wynagrodzenia ofertowego. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po odbiorze
przedmiotu umowy (wykonaniu całości inwestycji).
Termin zapłaty faktury Wykonawcy wynosi 30 dni, licząc od daty dostarczenia
Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.
Zamawiający nie udziela zaliczek.
Podatek od towarów i usług VAT zostanie naliczony w fakturach zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami w dacie wystawienia faktury.
§7

1.

2.
3.
4.

Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) Odbiór końcowy.
Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie
bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.
Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu
następujące dokumenty:
1) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,
2) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób
i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,
3) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót
z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,
4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robót),

5.
6.
7.
8.

9.

5) pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta
potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.
Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego,
w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy,
uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może
odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie
gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
§8

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy –
w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia, (termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 1 niniejszej umowy).
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi –
w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy –
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1.
d) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo robót
budowlanych lub projektu zmiany umowy o roboty budowlane - w wysokości 300
złotych za każdy dzień opóźnienia.
e) za nieprzedłożenie potwierdzonego za zgodność z oryginałem odpisu zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub zmian takiej umowy
w terminie 7 dniu od jej zawarcia, w wysokości 300 złotych za każdy dzień opóźnienia.
f) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokości 300 złotych za każdy dzień opóźnienia.
g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości
300 złotych za każdy dzień opóźnienia.
h) za nieprzedłożenie raportu stanu i sposobu zatrudnienia oraz oświadczeń pracowników
potwierdzających iż są zatrudnieni o umowę o pracę – w wysokości 3 000,00 zł.
i) za brak zatrudnienia min. 5 osób w wymiarze czasu pracy minimum 1/1 etatu – 500 zł
za każdą niezatrudnioną osobę.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6
ust. 1.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
1.

4. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.
§9
1.

2.

3.
4.

5.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,
2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy w tym przypadku
może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny
z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiającego
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
1) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania
protokołu odbioru,
2) Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec
Wykonawcy.
Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych,
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, Wykonawca przy
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku
wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia;
protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcę,
4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od
Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego
terminu Zamawiający może odstąpić od umowy.

§ 10
Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo:
1. Wykonawca może zrealizować przedmiot umowy przy udziale podwykonawców lub
dalszych podwykonawców pod warunkiem zawarcia z nimi stosownej umowy w formie
pisemnej, o której to umowie mowa w art. 2 pkt 9b ustawy p.z.p.
2. Umowa o podwykonawstwo musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami ze szczególnym
uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy.
Umowa o podwykonawstwo musi zawierać zapisy określające w szczególności:
- strony umowy,
- przedmiot umowy,
- termin wykonania zamówienia, który nie może być dłuższy niż termin określony w
siwz,
- warunki dotyczące odbioru robót budowlanych,
- regulacje dotyczące rozliczenia za wykonane roboty budowlane,
- odpłatność, tj.: wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane,
- warunki płatności (forma płatności, nr konta podwykonawcy, dokumenty na
podstawie, których zostanie dokonana płatność),
- warunki zapłaty za wykonane roboty budowlane (termin zapłaty wynagrodzenia –
zgodnie z dyspozycją art. 143b ust. 2 ustawy p.z.p.),
- obowiązki wykonawcy i podwykonawcy,
- kary umowne,
- odpowiedzialność za wady i gwarancję jakości,
- warunki zmian umowy,
- warunki odstąpienia od umowy,
- regulacje dotyczące zawierania umów z dalszymi podwykonawcami (na zasadach
określonych w ustawie p.z.p.).
3. Wynagrodzenie (wartość umowy brutto) za wykonanie przez podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę powierzonej mu części zamówienia nie może być wyższe niż
wynagrodzenie (wartość brutto) wykonawcy za tą część zamówienia publicznego.
4. Wartość wszystkich umów zawartych o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo po
ich zsumowaniu nie może być wyższa niż szacunkowa całkowita wartość robót (wartość
wynagrodzenia brutto wykonawcy).
5. Projekt umowy o podwykonawstwo przedłożony Zamawiającemu musi uwzględniać
dyspozycje zawarte w art. 143 b ust. 2 ustawy p.z.p. zgodnie z którymi termin zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie może być dłuższy, niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub
roboty budowlanej.
6. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy
o podwykonawstwo a także projekt jej zmian oraz poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany. Zamawiający

zobowiązuje się w terminie 14 dni zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo. Termin ten stosuje się
również do zmian tych umów.
7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które
wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
8. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia może
nastąpić tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.
9. Zapisy pkt 1-8 mają zastosowanie odpowiednio w przypadku zmiany umowy o
podwykonawstwo.
10. Strony ustalają, że niżej wymienione roboty budowlane (zakres) wykonane będą przez:
a) Wykonawcę: ………………….……………………………… w zakresie robót
……………………………………………………………………………………...
b) Podwykonawcę: ………………………………..………………... w zakresie robót
……………………………………………………………………………………
11.

Wykonawca zobowiązany jest z fakturą przedłożyć oświadczenia wszystkich
podwykonawców odnośnie braku jakichkolwiek roszczeń wobec wykonawcy z tytułu
płatności należnych w związku z zawartymi umowami o podwykonawstwo. Brak
oświadczenia skutkować będzie prawem Zamawiającego do wstrzymania płatności należnej
Wykonawcy do czasu dokonania rozliczeń z Podwykonawcami.
§ 11

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie z ofertą, na okres …….. miesięcy od dnia odbioru końcowego i uznania przez
zamawiającego za należycie wykonane.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad
i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia
przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
3. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w ciągu 7 dni
roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.
5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie
rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu
rękojmi.
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane
w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego
wykonania umowy.
7. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.
§ 12

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 10 %
łącznego wynagrodzenia podanego w ofercie (brutto) za przedmiot umowy, co stanowi
kwotę: .......................... zł. (słownie: …........................................................ )
w następujących formach ………………………..…………………………………
2. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego umowy po
zakończeniu realizacji zadania i odbiorze końcowym jest przeznaczone na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.
3. Część zabezpieczenia tj. 70% gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie
zwrócona Wykonawcy wraz z należnym oprocentowaniem po potrąceniu pobranych przez
bank opłat za prowadzenie rachunku oraz za przelew na rachunek Wykonawcy w ciągu 30
dni od daty końcowego odbioru inwestycji i uznania przez zamawiającego za należycie
wykonane. Pozostała część zabezpieczenia tj. 30% zostanie zwrócona Wykonawcy wraz z
należnym oprocentowaniem po potrąceniu pobranych przez bank opłat za prowadzenie
rachunku oraz za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie
okresu rękojmi za wady.
§ 13
1. Ze względów losowych dopuszcza się zmianę przedstawicieli stron posiadających
wskazane w Umowie kwalifikacje.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w
przypadkach:
a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze
zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości
stawki podatku VAT);
b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:
- koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z
konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub
powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub
- działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub
- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe
wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej Umową,
normami i innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków atmosferycznych,
jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, lub
- nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez
Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub
- wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę lub
- koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.
4. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia
robót na podstawie §13 ust. 3 Umowy, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi

5.

6.

7.

8.

nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
Wniosek, o którym mowa w pkt 4 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie
później niż w terminie np. 10 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział
się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt
4, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji i informacji
uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności
stanowiących podstawę żądania zmiany.
W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 4,
Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do
zgłoszonego żądania zmiany Umowy i przekazania go Zamawiającemu wraz z
uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.
W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji
żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o
braku akceptacji zmiany.
§ 14

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
nie stanowią inaczej.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) Oferta Wykonawcy – Załącznik Nr 1,
2) Kosztorys ofertowy – Załącznik Nr 2
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