
Istotne postanowienia umowy
(RYCZALT - ptatnosc koricowa jednorazowa)

U M O W A Nr

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 2019 r. pomiedzy

Miastem Piotrkbw Trybunalski
97-300 Piotrkow Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10 reprezentowanym przez

zwanym w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM, a
firma.
z siedzib^ w
dziataja.C3 na podstawie
reprezentowana, przez

zwana. w dalszej tresci umowy WYKONAWCA.

W rezultacie dokonania przez Zamawiaj^cego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym
zostata zawarta umowa o nastepuj^cej tresci:

§ 1
Przedmiot umowv

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia, tj.:
CZ^SC I - Remont boiska z poliuretanu (ok. 620 m2) przy Szkole Podstawowej nr 3
w Piotrkowie Trybunalskim.
CZESC II - Modernizacja boiska do pitki noznej ze sztucznej trawy (ok. 1860 m2) przy
Szkole Podstawowej nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim.

2. Opis przedmiotu zamowienia zawarty zostat w Specyfikacji Technicznej Wykonania
I Odbioru Rob6t (STWiOR), stanowi^cej integraln^ czesc umowy.

3. Wykonawca zobowia.zuje sie wykonac wszystkie opisane w STWiOR, roboty budowlane,
niezb§dne do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowia_zuje si^ wykonac roboty
budowlane, ktore nie zostaty wyszczegolnione w STWiOR, a sa. konieczne do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa
powszechnie obowiazuja,cego.

4. Wykonawca zobowi^zuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w STWiOR, jezeli ich wykonanie okaze sie konieczne dla realizacji
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa powszechnie
obowia.zuJ3cego.

5. Wykonanie przedmiotu zamowienia obejmuje rowniez inne niz roboty budowlane
czynnosci w szczegolnosci:

1) inwentaryzacje powykonawcza.,
2) dokumentacje powykonawcza, w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy,
3) niezbedne badania i sprawdzenia (potwierdzone protokotami).



6. Zatcjcznikami do niniejszej umowy sa.:
1) Zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, odr§bny dla kazdej z czesci

zamowienia tj.; sporza_dzane przez Wykonawc§ zestawienie okreslaja.ce w porza_dku
chronologicznym (w podziale na miesia.ce) ramy czasowe wykonania poszczegolnych
czesci (etapow) i rodzajow robot obj^tych przedmiotem umowy, wraz z szacunkiem
wartosci ich przerobu.

• Zmiana postanowieh harmonogramu rzeczowo-finansowego b^dzie mogta nast^pic
jedynie w uzasadnionych przypadkach, za zgodq Zamawiajacego, z zastrzezeniem
§ 4 ust. 6. Zmiana powyzsza nie stanowi istotnei zmianv umowv, o ktorei mowa
w art. 144 ustawy Prawo Zamowieh Pubiicznych.

• W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu Zamawiajacego
dziatac bedzie Dyrektor Biura Inwestycji i Remontow.

2) Kosztorys ofertowy, odr^bny dla kazdej z czesci zamowienia.
3) Polisa OC, o ktorej mowa w § 6.
7. Dokumentacja powykonawcza (w tym inwentaryzacja powykonawcza i koricowe

rozliczenie catosci wykonanych robot - z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow oraz zat^czniki dla
poszczegolnych branz w zakresie ilosci wykonanych robot) zostanie przekazana
Zamawiajqcemu, celem jej sprawdzenia, nie pozniei niz w dniu zgfoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru kohcowego.

§ 2
Termin realizacji

1. Termin rozpocz^cia realizacji przedmiotu umowy - w dniu podpisania umowy.
2. Termin zakohczenia realizacji przedmiotu umowy, przewidziany na 23.08.2019 r.,

nasta_pi jezeli zostanq dokonane nast§puja.ce czynnosci: wykonanie petnego zakresu
zamowienia (w tym m.in.: robot budowfanych, robot towarzysza^cych, wymaganych prob
i sprawdzen, prac porza_dkowych), potwierdzone wpisem do dziennika budowy
i zgtoszeniem budowy do odbioru kohcowego oraz przekazaniem dokumentacji
powykonawczej zgodnie z § 1 ust. 7 niniejszej umowy lezeli dokonany zostanie odbior
kohcowy (a odbior ten zostanie dokonany bez istotnych wad lub z tstotnymi wadami,
nienadaj^cymi si$ do poprawienia, jezeli nie uniemozliwiaja. one korzystanie z przedmiotu
umowy).

§ 3
Zobowiazania Zamawiaiaceqo

Zamawiajg^cy zobowia^zuje si^ do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia

zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajacego przedtozonego
harmonogramu rzeczowo - finansowego,

2) przekazania STWiOR i dziennika budowy,
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru autorskiego,
4) przyst^pienia do odbiorow wskazanych w umowie,
5) zaptaty naleznego wynagrodzenia.



§ 4
Zobowiazania Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadaj^cy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz§ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze
zlozona. oferta_.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji
robot budowlanych bed^cych przedmiotem umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi
umozliwiaj^cymi wykonanie przedmiotu umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci na zasoby ktorego Wykonawca
powoiywat si§ sWadaj^c oferte, celem wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy
wzakresie
W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ten podmiot z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowi^zany do zastapienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowify
podstawe wykazania spelniania przez Wykonawcy warunkow udzialu w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiaj^cego.

5. W ramach wykonywania przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowiqzuje sie.
w szczegolnosci do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozona. ofert^, harmonogramem rzeczowo-
finansowym i opisem przedmiotu zamowienia, zasadami wiedzy technicznej
1 przepisami prawa powszechnie obowi^zujqcego, z uwzglednieniem, ze roboty
prowadzone bedq na czynnym obiekcie,

2) zapewnienia organizacji pracy i wykonania robot, ktora umozliwi korzystanie z
budynku i infrastruktury szkofy z jak najmniejszymi utrudnieniami, w szczegolnosci
godziny wykonywania robot ucia.zliwych nalezy, przed ich podj^ciem, uzgodnic
z dyrekcja^ szkoty,

3) wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robot towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,

4) zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania
i zabezpieczenia (w szczegolnosci przed dostepem osob nieupowaznionych) oraz
ochrony mienia znajduj^cego sie na terenie robot,

5) zapewnienia we wlasnym zakresie dostawy mediow (w szczegolnosci wody i pra.du),
wykonania tymczasowych przyl̂ czy i zamontowania licznikow,

6) utrzymania tadu i porzqdku na terenie budowy i bezposrednim s^siedztwie {w tym biez^ce
utrzymywanie czystosci przylegiych do budowy ulic od zanieczyszczeh powstatych w
-iwi^zku z realizaq^ tob6t), a po zakonczeniu robot usuni^cia poza teren budowy
wszelkich maszyn, urz^dzeh i materiatow, a takze tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienia catego terenu robot oraz terenow przyleglych w stanie uporzadkowanym,
a zwtaszcza odtworzenia do stanu pierwotnego nawierzchni drog, po ktorych odbywat sie

transport materialow budowlanych (w przypadku uszkodzeh powstatych w zwi^zku z
prowadzeniem robot),

7) wywozu wszelkich odpadow pochodz^cych z budowy w sposob wynikaj^cy
z obowia.zuja£cych przepisow wraz z ponoszeniem kosztow z tym zwi^zanych, (materiafy



pochodza.ce z rozbiorki stanowic bed^ wtesnosc Wykonawcy, ktory bedzie ponosrt koszty
ich wywozu i utylizacji),

8) zawiadamiania Zamawiajacego o dacie przeprowadzenia koniecznych prob
i sprawdzeh nie pozniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

9) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biez^co dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokotami odbioru i dokumentami
badah i sprawdzeri,

10) zorganizowania i kierowania budowy w sposob zgodny z umowa^ obowiazuja_cymi
przepisami, wtym przepisami bhp, przepisami p.poz.,

11) realizacji zaleceri Zamawiaj^cego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do
dziennika budowy,

12) inwentaryzacji stanu nieruchomosci (w tym; stanu technicznego budynkow
znajduj^cych si§ w strefie oddzialywania robot (w tym wykonania dokumentacji
fotograficznej).

13) zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewow, w szczegolnosci:
a) podczas prac z uzyciem sprzetu pnie drzew oraz korony winny bye zabezpieczone

przed urazami mechanicznymi (w przypadku pni - palisad^ z desek),
b) w pasie o szerokosci rzutu korony drzew wykopy nalezy wykonac z nalezyt$

ostroznosci^, aby nie uszkodzic korzeni nosnych, strefa korzeni wlosnikowych
moze bye zredukowana podczas prac o powierzchnie nie wieksz^ niz 30%,

c) odsloniete korzenie o srednicy ponad 25 mm nalezy bezwzglednie zabezpieczyc
przed wysychaniem, np. jut$ zwilzon^ woda,

d) grunt, ktorym zasypywany bedzie wykop, nalezy zagescic pod korzeniami w taki
sposob, aby nie spowodowac wygiecia, zmiazdzenia lub przerwania korzenia podczas
dalszego zageszczenia gruntu ponad ntm,

e) konieczne usuniecie fragmentu korzenia nalezy wykonac cieciem prostopadtym do
dtugosci w celu utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchni§ rany
zabezpieczyc,

f) nie nalezy wykonywac prac przy odstonietych korzeniach podczas mrozu, petnego
nastonecznienia i suszy.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie
uzgodnionych z Zamawiaj^cym poleceri dotycz^cych w szczegolnosci: zmniejszenia lub
zwiekszenia ilosci robot budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu
umowy lub pominiecie poszczegolnych robot budowlanych, opisanych w STWiOR, a
takze zmiane kolejnosci wykonywania robot budowlanych, okreslonej harmonogramem
rzeczowo-finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna dla realizacji umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa powszechnie obowi^zuja.cego.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku razqcej niezgodnosci dzialah Wykonawcy z postanowieniami
niniejszej umowy.

§ 5
Personel

1. Wykonawca zobowiazuje sie, ze wszystkie czynnosci okreslone w Opisie Przedmiotu
Zamowienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace, tj.: - zarowno wykonywane na rzecz
wykonawcy jak i podwykonawcow, beda^ wykonywane przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prac$.



2. Osoby zaangazowane do wykonania robot b§d$ nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikuja.ce podmioty, ktore je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalaja_ce na
ich identyfikacj§.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezeh albo
do wysta_pienia do Wykonawcy z zqdaniem usuniecia okreslonej osoby sposrod
personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej
upomnienia:

1) uporczywie wykazuje raz^cy brak starannosci,
2) wykonuje swoje obowi^zki w sposob niekompetentny lub niedbaly,
3} nie stosuje sie do postanowieh umowy lub poleceh inspektora nadzoru inwestorskiego,
4) stwarza zagrozenie dla bezpieczehstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska,

w szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
4. Na kazde zsjdanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przedstawi na budowie

dokumenty potwierdzaj$ce odbycie przez pracownikow odpowiednich szkoleri z
zakresu bezpieczehstwa i higieny pracy, w szczegolnosci szkoleh stanowiskowych,
szkoleri dotycz^cych obstugi i eksploatacji urz^dzeh budowy oraz post^powania
z niebezpiecznymi materiatami.

5. Wykonawca jest zobowi^zany do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy
osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zarowno przez Wykonawce jak
i Podwykonawcow) zaangazowanych do wykonywania czynnosci na terenie budowy -
przed ich przyst^pieniem do tych czynnosci. Wykonawca ma obowiqzek dysponowania
do wgla^du inspektora nadzoru inwestorskiego umowami o prac$ pracownikow
wskazanych na ww. listach.

6. Zamawiaja,cy ma prawo z^dania wyjasnieri w przypadku w^tpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogu wskazanego w ust.1 oraz z^dania oswiadczeh
i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania ich oceny.

7. W kazdym przypadku zaz^dania przez Zamawiaj^cego umow o prace osob
zaangazowanych w realizacje zamowienia - bed^ one przekazywane wraz z dokumentem
reguluja.cym zakres obowi^zkow (jezeli zostat sporzqdzony) w formie kopii
potwierdzonych za zgodnosc z oryginatem. Kazda kopia umowy powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniaj^cy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL). lmi§ i nazwisko pracownika lub
swiadczeniodawcy nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy i wymiar etatu (w przypadku umow o prace) powinny bye mozliwe do
zidentyfikowania.

§6
Ubezpieczenie budowy

1. Wykonawca zobowiazany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytufu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnosc
kontraktowa i deliktowa) przez caty okres realizacji przedmiot zamowienia, obejmuja.ee
swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze
Zamawiaj^cego oraz przedstawicieli i pracownikow zamawiaj^cego i wykonawcy w wyniku
smierci, uszkodzenia ciafa lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstaie w zwi^zku z
wykonywaniem robot budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem umowy, w tym
takze z ruchem pojazdow mechanicznych, na kwot§ nie mniejszej niz cena ofertowa
brutto i przedstawienia Zamawiaja,cemu kopii polisy ubezpieczenia OC wraz



z dowodami opJacenia sktadek (dla ktorych minaj termin ptatnosci) przed
podpisaniem umowy.

2. Wykonawca obowiazany jest przedkladac Zamawiajacemu kopie dokumentow
potwierdzajqcych cia.gtosc posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowodow
uiszczenia skladek na nastepne okresy ptetnosci w terminie 21 dni po uplywie terminu
obowiazywania polisy OC lub zaplaty kolejnej sktadki.

§ 7
Wymoqi dotyczace materiafow

1. Wykonawca zobowiazuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatow wJasnych,
spetniajacych wymogi okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ.

2. Zastosowane materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
przepisami prawa, zapisami specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. Atesty nalezy dostarczyc
Zamawiajacemu przed wbudowaniem materiatow.

3. Wykonawca ponosi calkowita, odpowiedzialnosc za jakosc materiatow uzytych do
realizacji przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow zamiennych bez
pisemnej zgody Zamawiaja.cego, innych niz I gatunku i spetniaja^cych wymogi wskazane w
SIWZ.

4. Na kazde zadanie Zamawiaj^cego Wykonawca zobowi^zany jest okazac w stosunku do
wskazanych materiaJow stosowne dokumenty potwierdzaja.ee spelnienie wymagan,
o ktorych mowa w ust.2.

5. Zamawiajacy zatwierdzi, ba.dz odmowi zatwierdzenia przedtozonych dokumentow
dotyczacych jakosci wbudowywanych wyrobow budowlanych, niezwlocznie po ich
przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie pozniej niz w ci$gu 3 dni roboczych od dnia
ich przekazania.

§8
Przedstawiciele stron na budowie

1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
posiadajacego uprawnienia budowlane nr

3. Wykonawca zobowi^zuje sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako kluczowy
personel b§da, petnily swoje obowia.zki przez caly czas wykonywania przypisanego im
zakresu robot. W szczegolnosci Wykonawca ma obowia/ek zapewnienia stalej obecnosci
kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania robot i innych czynnosci
wchodz^cych w sktad zamowienia.

4. Zastepstwo (czasowe lub stale) osob wskazanych jako kluczowy personel w trakcie
realizacji przedmiotu zamowienia moze nast^pic jedynie za uprzedni$ zgod^
Zamawiajacego i musi bye zgodne z trescia. ztozonej oferty Wykonawcy lub osoby te
musz3 spetniac wymogi okreslone w SIWZ.

5. Zamawiajacy moze takze zadac od Wykonawcy zmiany osoby wchodz^cej w sktad
kluczowego personelu jesli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkow.
Wykonawca obowia.zany jest dokonac zmiany tych osob w terminie nie dtuzszym niz 14
dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.



6. Zmiana osob stanowiacych kluczowy personel nie stanowi istotnej zmiany tresci
niniejszej umowy.

§9
Wynaqrodzenie

1. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie czesci przedmiotu zamowienia ma
charakter ryczattowy.

2. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie czesci przedmiotu zamowienia , przyjete na
podstawie oferty przedtozonej w przetargu nieograniczonym, wyraza sie kwota.
zt brutto (stownie
ztotych: ), w tym
stawka VAT obowiazujaca na dzieh zawarcia umowy .... %

3. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto moze zostac zmienione w przypadku zmiany przez
wtedze ustawodawcza^ stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym
zakresie nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

4. Strony zastrzegaja. mozliwosc modyfikacji wynagrodzenia ryczattowego w zaleznosci
od koniecznosci wykonania dodatkowych lub zamiennych robot budowlanych, dostaw
lub ustug lub zmniejszenia zakresu robot podstawowych na zasadach okreslonych w
ustawie Prawo zamowien publicznych i niniejszej umowie. Podstaw^ rozliczenia beda.
zaakceptowane kosztorysy Wykonawcy, o ktorych mowa w § 17 ust. 5 pkt c) niniejszej
umowy lub wskazniki cenotworcze wskazane w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) z kwartatu poprzedzajacego termin zawarcia
umowy.

5. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptetnosci dokonywane na podstawie umowy
beda, realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

6. Ptatnikiemfaktur(lubich kopii w przypadku wskazanym w § 10 ust. 4 umowy) bedzie
Miasto Piotrkow Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow
Trybunalski NIP-771-27-98-771.

7. Zamawiajacy dokona jednorazowej zaptaty calosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za wykonanie danej czesci zamowienia, na podstawie prawidtowo
wystawionej faktury VAT, na wskazane przez niego konto bankowe, w terminie 30 dni od
daty jej otrzymania z uwzglednieniem ewentualnych potraceh wynikajacych z umowy lub
przepisow prawnych. Podstawq wystawienia przez Wykonawce faktury VAT bedzie
podpisany przez strony protokot odbioru koncowego danej czesci zamowienia.

§10
Ptatnosc bezposrednia

1. W terminie 7 dni przed uptywem terminu zaptaty Wykonawca oraz Podwykonawcy,
ktorzy czesc robot zlecili dalszym Podwykonawcom przedstawtq dowody zaptaty swoim
Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) za roboty objete faktura. Oprocz dowodow
zaptaty zostana, zlozone pisemne oswiadczenia Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, o catkowitym rozliczeniu za wykonane roboty - wedlug wzoru
zataczonego do niniejszej umowy.

2. Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentow, okreslonych w ust. 1,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w
czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do czasu
przedtozenia przez Wykonawce, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni, wymaganych
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dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypeinienia przez
Wykonawce wymagah umownych nie stanowi niedotrzymania przez Zamawiajacego
terminu p+atnosci wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do z^dania odsetek.

3. W przypadku uchylenia sie Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od
obowiqzku zapJaty wynagrodzenia za wykonane roboty, uslugi lub dostawy swojemu
zaakceptowanemu przez Zamawiajacego, Podwykonawcy lub uchybienia terminowi
okreslonemu w ust. 2., Zamawiaja.cy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia niezaspokojonemu Podwykonawcy na zasadach okreslonych w ustawie
Prawo zamowieh publicznych oraz postanowieh niniejszej umowy.

4. W przypadku wskazanym w ust. 3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mogt
zwrocic sie do Zamawiajacego z pisemnym za,daniem zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajacego. Wraz z z^daniem bezposredniej zaptaty zostanie
doreczona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnosc z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce wraz z
potwierdzona. za zgodnosc z oryginatem kopia. protokotu odbioru robot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

5. Zamawiaj^cy niezwtocznie po zgtoszeniu za.dania dokonania ptetnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o z^daniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawcy do zgtoszenia pisemnych uwag dotycz^cych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie nie krotszy niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

6. W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym terminie
lub uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu z^dania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy Zamawiaja.cy potwierdzi na pismie uznanie platnosci
bezposredniej za zasadne.

7. Zamawiaj^cy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej
za uzasadnionq. Bezposrednia zaptata obejmuje wyla.cznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu
uchybienia terminowi zaptaty.

8. Podstawq ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodnosc z
oryginalem kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

9. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu
bezposredniej platnosci do depozytu sa.dowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci
przysluguja.cej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadaj^cej dokonanej ptatnosci.

§11
Podwykonawcy

1. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepuj^cych czesci
zamowienia:

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jego przedstawicieii lub pracownikow, jak za wJasne dziatenia
i zaniechania.
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3. Zamawiajacy moze zazadac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunqc takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

4. Zamawiajacy, moze zadac od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczeri w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprz§t techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaj^ warunkow lub wymagah dotycza.cych
podwykonawstwa, okreslonych umowa., nie daj$ rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na z^danie Zamawiajacego personel
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy, jezeli dziatania personelu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaj^ postanowienia
niniejszej umowy, przepisy BMP i p.poz.

5. Umowy z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami powinny bye dokonane w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajacy zlecic czesc robot dalszemu
Podwykonawcy ma obowiqzek przedtozyc Zamawiajacemu projekt umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa. roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany. Wraz projektem umowy (zmiany) Wykonawca przedtozy kosztorys ofertowy
Podwykonawcy nawiazuj^cy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. W przypadku, gdy ceny poszczegolnych pozycji wskazanych
w kosztorysie Podwykonawcy bed$ wyzsze niz w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy odpowiedzialnosc Zamawiajacego zostaje ograniczona zgodnie z
art. 6471 §3 K. c. do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zate roboty.

7. Jezeli Zamawiaj^cy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu
umowy z podwykonawc$ lub projektu jej zmiany nie zgtosi na pismie zastrzezeh, uwaza
sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

8. Umowa z Podwykonawcq musi okreslac w szczegolnosci:
1} termin zaptety wynagrodzenia nie dluzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

faktury lub rachunku, potwierdzaj^cych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej,

2) zakres robot do wykonania przez podwykonawce, sposob realizacji, wymogi dotycz^ce
zastosowanych materiatow, personelu, zasady odbioru, Wore nie mog^ bye sprzeczne z
umow^ zawart^ z Zamawiaj^cym,

3) termin realizacji robot objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczac
terminu realizacji zamowienia okreslonego w umowie z Zamawiajacym,

4) obowiqzek zatrudnienia personelu na umowe o prac^ wraz z zapisami dotycza_cymi
mozliwosci kontroli przez Zamawiajqcego oraz okreslenie kar umownych za jego
nieprzestrzeganie,

5) wysokosc wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie zakresu robot, stanowi^cego
przedmiot umowy.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowieh:
1) uzalezniaja^cych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty

przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmuj^cego zakres robdt
wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniaj^cych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,



3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawca. lub sprzecznych z
obowiazuj^cymi przepisami prawa.

10. Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzaja.cy zawrzec umowe o roboty budowlane lub
aneks do ww. umowy z dalszym Podwykonawca. przedktada projekt umowy lub aneksu
Zamawiaja.cemu. Zamawiajacy ma prawo zgfosic zastrzezenia do projektu umowy w
terminie 30 dni od jej otrzymania.

H.Powierzenie realizacji zadah innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
niz ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiaja,cego umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadah
okreslonych t$ umowa., wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego. Do zmian
istotnych postanowieri umow o podwykonawstwo, stosuje sie procedure przewidziana.
w niniejszym paragrafie.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa, roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca przedfozy poswiadczonq za zgodnosc z
oryginalem kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, najpozniej w terminie 7 dni
od dnia zawarcia tej umowy (zmiany). Zamawiaja.cy traci uprawnienie do wniesienia do
niej sprzeciwu po uptywie 7 dni od dnia jej ztozenia przez Wykonawce.

13. Wykonawca, jest zobowia.zany do kazdorazowego przedktadania Zamawiaja_cemu
najpozniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany}, ktorej przedmiotem sa.
dostawy lub ustugi, celem weryfikacji lub zgtoszenia zastrzezeri, zgodnie z zapisami
ustawy Prawo zamowieh publicznych.

14. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca. (lub jej zmiany)
jest wymagana zgoda Zamawiaj^cego i Wykonawcy. W przypadku projektu umowy
(zmiany) przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, konieczne
jest zlozenie pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
(zmiane) o tresci zgodnej z projektem umowy (zmiany) przekazanym Zamawiaja^cemu.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia. umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru S^dowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, bqdz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzaja.cy, ze osoby zawieraja.ce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaj$ uprawnienia do
jego reprezentacji.

16.Zasady dotyczace zawierania i zmiany umow z Podwykonawcami maja, odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcbw.

17.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporz^dzane
53 w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowiazany zala.czyc do przedktadanego projektu jego tfumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii umowy o podwykonawstwo -tiumaczenie przysiegte umowy na jezyk
polski.

§12
Zabezpieczenia

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia ofertowego tj zt w formie

2. Czesc zabezpieczenia, stanowi^ca 30% ogolnej kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczeh z tytutu rekojmi za wady.
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3. Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantuja_ce zgodne z
umow$ wykonanie robot, zostanie zwrocone w ci^gu 30 dni po ich
odbiorze (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej).
Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiaj^cego czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70%, stanowic bedzie protokoJ odbioru
kohcowego robot.

4. Czesc stanowia_ca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrocona w ci^gu 15 dni po
uplywie okresu rekojmi za wady (lub wygasnie po uplywie waznosci gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej}.

5. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy
nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowieh
publicznych.

6. Wykonawca ma obowi$zek zachowac ciqglosc zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a w szczegolnosci przedluzyc zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania
umowy w przypadku gdy stan zaawansowania robot wskazywac bedzie na to, iz wykonanie
robot nast^pi po terminie zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w
§ 2 umowy. Przedluzenie winno obejmowac okres niezbedny dla zakonczenia realizacji
robot i analogicznie przedtuzenie okresu obowia_zywania zabezpieczenia w czasie
obowia,zywania rekojmi za wady. Wykonawca ma obowi^zek przedstawic Zamawiaj^cemu
dokumenty potwierdzaja.ce ww. przedtuzenie najpozniei na 7 dni przed uptywem okresu
obowi^zywania zabezpieczenia, pod rygorem zaptaty kary umownej, wskazanej w § 13.
Na wniosek Wykonawcy Zamawiaj^cy moze potr^cic kwote zabezpieczenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. W przypadku gdy okres rekojmi za wady przekracza 5 lat nieprzediuzenie
zabezpieczenia (lub niewniesienie nowego zabezpieczenia) w trybie art. 150 ust. 7 ustawy
Prawo zamowien publicznych na okres zabezpieczenia przekraczaj$cego 5 lat traktowane
bedzie jako wada w rozumieniu rekojmi.

§13
Kary umowne

1. Strony przewiduj^ zastosowania kar umownych w opisanych ponizej wypadkach
t wysokosciach.

2. Wykonawca zaptaci kary umowne w ponizszych przypadkach:
1) za odst^pienie przez Zamawiaj^cego lub Wykonawc? od umowy z przyczyn zaleznych

od Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto przewidzianego za dan£{
czesc zamowienia, ktorej umowa dotyczy, Zamawiaj^cy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji do robot dotychczas wykonanych,

2) za zwtoke w wykonaniu danej czesci przedmiotu umowy, w stosunku do terminu
zakonczenia realizacji wskazanego w § 2, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto za
danq czesc przedmiotu zambwienia za kazdy dzteh zwtoki,

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamowienia lub w
okresie rekojmi -- w wysokosci 500,00 z\a kazdy dzieh zwtoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

4) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - 5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiaj^cego
bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

5) za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 100,00 zl za kazdy dzieri opoznienia,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem 53 roboty budowtane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
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7) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazd§
nieprzedtozon^ kopie umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiaj^cego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptety we
wskazanym przez Zamawiaj^cego terminie, w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdy
przypadek,

9) za zlamanie obowiazku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub
uniemozliwienia kontroli tegowymogu-za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000,00
z*,

10) w przypadku nieprzedtozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamowienia w trybie § 12 ust. 6 w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzieri
opoznienia,

11) za nieprzestrzeganie przepisow BMP i p.poz. na placu budowy - 500,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

12) za brak utrzymania tadu i porzqdku zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 6) i 7) lub uporczywe
niewywia.zywanie sie z obowiejzkow zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 2) i 13), pomimo
upomnienia przez inspektora nadzoru - 500,00 zt za kazdy przypadek,

13) za nieuzasadnione niezachowanie obowiazku zapewnienia statej obecnosci kierownika
budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego - 1 000,00 zt za
kazdy przypadek,

14) za nieusuniecie przez Wykonawce podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z terenu
budowy, w przypadkach, o ktorych mowa w § 11 ust. 3 i 4 w wysokosci 1 000,00 z* za
kazdy dzieh opoznienia.

3. Nalezne kary umowne mog^ zostac potra,cane z wynagrodzenia przysluguj^cego
Wykonawcy na podstawie pisemnego oswiadczenia w tej sprawie zlozonego mu przez
Zamawiaj^cego {noty ksiegowej).

4. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajc(cego,
przenosz^cego wysokosc kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

5. Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowej.

6. Zapteta kary umownej przez Wykonawcy lub potr^cenie przez Zamawiaj^cego kwoty kary
umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
ukohczenia robot lub jakichkolwiek innych obowi^zkow wynikaj^cych z umowy.

§14
Odbiory

1. Strony ustalaja^ ze bed^ stosowane nast^puja.ce rodzaje odbiorow:
1) odbior robot zanikajacych i ulegaj^cych zakryciu,
2) odbior kohcowy,
3) odbior ostateczny po uptywie okresu rekojmi.
2. Odbioru robot zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu dokona inspektor

nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robot
wykonawca na z^danie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowia_zany na wJasny
koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.

3. Odbior koricowy ma na celu przekazanie Zamawiaj^cemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badah, prob technicznych i innych.

4. Gotowosc do odbioru kohcowego danej czesci zamowienia Wykonawca zglosi
Zamawiajc\cemu wformie pisemnej. Gotowosc do odbioru kohcowego przedmiotu umowy
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winno bye zgtoszone rowniez wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy.
Zapis ten musi bye potwierdzony przez inspektora/row nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior kohcowy w ciagu 7 dni od daty
zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawcy gotowosci do odbioru kohcowego i
sprawdzenia dokumentacji powykonawczej, zawiadamiaj^c o tym Wykonawce na
pismie.

5. Odbioru kohcowego dokona komisja powotana przez Zamawiajacego do odbioru robot
i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

6. Najpozniej w dniu odbioru zakohczenia czynnosci odbioru kohcowego robot Wykonawca
przekaze Zamawiaj^cemu wszystkie dokumenty swiadcza.ce o jakosci wbudowanych
materiatow, w tym certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez
producentow uzytych do budowy materiaiow i urzadzeri.

7. Z czynnosci odbioru, sporzadza si§ protokot zawieraj$cy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, a w szczegolnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie
terminow na ich usuniecie.

8. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru
Zamawiajacemu przysiuguja. nastepuja.ce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq si§ do usuniecia moze odmowic odbioru do czasu ich usuniecia,
2) jezeli wady nie nadajq si^ do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiaj£| one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem, Zamawiaja.cy moze obnizyc odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaj^ uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiaja,cy moze

odstc)pic od umowy lub zaz^dac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w zakresie
istnieja_cych wad.

9. Wykonawca obowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiaja,cego
o usunieciu wad,

"lO.Zamawiajacy wyznaczy ostateczny termin odbioru robot i przystapi do odbioru w
terminie 7 dni iiczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

11. Zamawiajacy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w
przedmiocie odbioru wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

12. Odbior ostateczny (pogwarancyjny) jest dokonywany przez Zamawiajacego
i przedstawiciela Wykonawcy w formie protokolu ostatecznego odbioru po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi. Zwalnia on Wykonawc? ze wszystkich
zobowia.zah wynikajacych z tytuJu rekojmi.

13. Zamawiajacy wyznaczy dat$ odbioru, o ktorej mowa w ust 12 odpowiednio przed
uplywem terminu rekojmi.

14. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawcy o wyznaczonym terminie odbioru
ostatecznego.

15. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
kohcowym lub odbiorze ostatecznym, rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 15
Rekojmia za wadv

1. Okres rekojmi nawykonane roboty strony rozszerzaja. na .... od dnia kohcowego odbioru
robot.
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2. W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku r^kojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiaj^cego z tytuKi rekojmi ulegajg przedtuzeniu do czasu ich usuni^cia.

3. Wykonawca zobowiazuje sie wobec Zamawiaja,cego do spetnienia wszelkich roszczeh
wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowi^zuj^cych przepisow kodeksu cywilnego dotycz^cych r^kojmi za wady.

4. W okresie rekojmi Wykonawca zobowia_zuje si§ do niezwtocznego przysta,pienia do
usuni^cia wad w terminie nie pozniejszym niz 7 dni od pisemnego zgloszenia przez
Zamawiaj^cego oraz ich usuni^cia w terminie uzgodnionym z Zamawiaja.cym.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy moze zlecic
ich usuniecie na koszt i odpowiedzialnosc Wykonawcy.

7. Wykonawca nie moze odmowic usuni?cia wad bez wzgledu na wysokosc zwi^zanych z

tym kosztow.
8. W przypadku nieusuni^cia wad w terminie uzgodnionym Zamawiajqcy bedzie mogl

powierzyc wykonanie podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

§ 1 6
Odstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamowieh
publicznych Zamawiajqcemu przystuguje prawo do odst^pienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, jezeli:

1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocz^t robot w cia,gu 14 dni od dnia
przekazania ternu budowy lub Wykonawca nie realizuje z przyczyn leza_cych po jego
stronie przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest

uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana w harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowq, STWiOR bez akceptacji
Zamawiajqcego, a Zamawiaj^cy bezskutecznie wezwat go do wykonywania umowy
zgodnie z umowa^ i uplynaj termin wskazany w wezwaniu,

3) Wykonawca podzleca catosc robot lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody
Zamawiaj^cego,

4) w przypadku o ktorym mowa w § 14 ust. 8 pkt 2 ppkt b).

5) nastapity okolicznosci o charakterze prawnym lub ekonomicznym, powoduj^ce brak
mozliwosci dalszej dzia^alnosci gospodarczej Wykonawcy, w szczegolnosci jesli w wyniku
wszczetego postepowania egzekucyjnego nast^pi zajecie maj^tku lub jego znacznej
cz$sci albo ztozony zostat wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub zostato
zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy.

2. Odsta_pienie od umowy (przestane za posrednictwem listu poleconego z potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zbzonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem w
terminie do 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie odstg^pienia i zawierajace
uzasadnienie) nastepuje z chwila. odebrania przez Wykonawcy oswiadczenia
o odstapieniu.

3. W razie odst^pienia od umowy strony dokonaja, odbioru wykonanych robot na ponizszych
zasadach:

1) Wykonawca zobowi^zany bedzie:
a) w terminie 7 dni od daty odsta_pienia od umowy sporzadzic, przy udziale Zamawiaj^cego,

szczegolowy protokol inwentaryzacji wykonanych robot w toku wedtug stanu na dzieh
odstapienia,

b) zabezpieczyc przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy, jezeli odstapienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

14



c) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot lub nie sporza,dzi protokolu
wskazanego w punkcie a), Zamawiaj^cy moze powierzyc wykonanie zabezpieczenia
innej osobie i za.dac zwrotu od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu

d) zgtosic Zamawiaj^cemu odbior wykonanych robbt, odbior bedzie przeprowadzony
odpowiednio, wedtug zasad wskazanych w § 14,

e) uporzqdkowac teren budowy i usun^c urz^dzenia i materiaty przez niego dostarczone lub
wzniesione na potrzeby realizacji zamowienia,

f) wykonac inwentaryzacje powykonawcza. wykonanych robot wraz z mapa.
inwentaryzacyjn^ i przekazac Zamawiaja.cemu na koszt Wykonawcy, jezeli odsta.pienie od
umowy nastepuje z przyczyn zaleznych od niego.

2) Zamawiaja_cy w razie odstapienia od umowy obowia.zany bedzie do:
a) dokonania odbioru wykonanych robbt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia

za te roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odsta_pienia i odebrane,
b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy,
c) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzqdzeh okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit. e)

niniejszego paragrafu umowy, wykonanych b^dz nabytych dla realizacji przedmiotu
umowy, jezeli odsta.pienie od umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, chyba ze wykonawca wyrazi zgode na ich zatrzymanie.

§17
Zmiana Umowv

1. Umowa moze zostaczmieniona w przypadkach i nazasadach wskazanych wart. 144ustawy
Prawo zamowieh publicznych.

2. Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczace terminu realizacji, beda. mogty zostac
zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wysta.pia_ nastepujqce okolicznosci:

1) wyst^pi zmiana przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i maj^ca
wpfyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamowienia,

2) organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji lub
warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci, jesli nast^pito
to z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji
umowy,

3) przedtuzenie sie czasu uzyskania uzgodnieh, opinii lub zgod gestorow sieci lub
innych podmiotow lub osob, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie przez
gestorow do prac na sieciach, zawarcie z gestorami umow o usuniecie kolizji z sieciami,
udostepnienie nieruchomosci dla realizacji przedmiotu zamowienia, jesli nast^pilo to z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,

4) jezeli przyczyny bed$ce nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnosc ponosi
wyla,cznie Zamawiaj£|cy, w szczegolnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian zapisow STWiOR, w zakresie, w jakim mialy one lub beda. mogly miec
wptyw na dotrzymanie terminu zakohczenia przedmiotu umowy,

5) wyst^pia. niesprzyjaja.ce warunki atmosferyczne uniemozliwiaj^ce prawidtowe wykonanie
robot z powodu technologii realizacji robot okreslonej: umow^, normami lub innymi
przepisami, wymagaj^cej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznosc
wykonania robot w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc,

6) wysta.pi koniecznosc wykonania robot zamiennych lub innych robot niezb^dnych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymuja_
lub opozniaJ3 realizacj^ przedmiotu umowy,

7) wyst^pi niebezpieczehstwo kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
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8) wyst^pi brak mozliwosci wykonywania robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w
szczegolnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania robot wynikaj^cej
bezposrednio z przepisow prawa,

9) wysta.pi3 warunki terenu budowy, odbiegaj^ce w sposob istotny od przyjetych w STWiOR,
w szczegolnosci w razie napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow,

10) wyst^pi sita wyzsza uniemozliwiaj^ca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, tj.: niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktoremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci,

11) w przypadku innych istotnych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce
i niewymienionych powyzej, a wptywaj^cych na termin realizacji zamowienia w
szczegolnosci: trudnosci w pozyskiwaniu materiatow budowlanych, urza_dzeh i innych
czynnikow niezbednych dla prawidtowej realizacji umowy, ktorych nie mozna byto
przewidziec przed jej podpisaniem.

3. Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowieri umowy w
nastepuj^cych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiqzah technicznych, materiaiowych lub
technologicznych, niz wskazane w STWiOR, a wynikaja_cych ze stwierdzonych wad w
STWiOR, zmiany stanu prawnego lub technologii w oparciu, o ktore je przygotowano,
gdyby zastosowanie pierwotnych rozwi^zah grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wysta.pienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegaj^cych w sposob istotny od przyjetych w STWiOR, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktore moga,
skutkowac w swietle dotychczasowych zatozeh niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

3) wyst^pienia warunk6w terenu budowy odbiegaja_cych w sposob istotny od przyjetych w
STWiOR, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

4) wysta_pienia koniecznosci wykonania robbt zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na koniecznosc usuniecia niebezpieczeristwa
kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

5) sytuacji, w ktorej wykonanie pelnego zakresu robot nie bedzie konieczne (mozliwosc
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy) w sytuacji gdy wykonanie danych
robot bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowi^zuj^cymi na dzieh odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

4. W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1-4 Wykonawca bedzie miat prawo do
wyst^pienia o zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia.

5. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawa. do wnioskowania o zmiany umowy bedzie
protoko* koniecznosci, okreslaj^cy zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporza.dzony przez
strong zgtaszaj^c^ potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
kierownika budowy. W zaleznosci od okolicznosci protokot koniecznosci powinien
okreslac przede wszystkim:

a) uzasadnienie koniecznosci dokonania zmian, w szczegolnosci ze wskazaniem
stosownych zapisow umowy lub ustawy Prawo zamowieh publicznych,
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b) wykaz robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,
c) propozycj? wysokosci zwiekszenia (w przypadku robot dodatkowych lub

zamiennych) lub zmniejszenia (w przypadku robot zaniechanych) wynagrodzenia
Wykonawcy, w oparciu o kosztorys przedstawiony przez Wykonawcy,

d) propozycje zmiany terminu realizacji umowy.

§ 18
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsz$ umowa^ stosuje si? przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy - Prawo zamowien publicznych.

2. Spory mi§dzy stronami moga.ce wynikn^c w trakcie realizacji umowy rozstrzygac
bedzie Sa.d wtasciwy dla siedziby Zamawiaja.cego.

3. Wykonawca zobowia/any jest do zachowania poufnosci wszystkich informacji
dotyczqcych dziatalnosci Zamawiaj^cego, o ktorych dowiedziat sie w trakcie realizacji
niniejszej umowy, jak rowniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich
materiatow, z ktorymi z racji wykonywania umowy mogt sie zetkn^c, w szczegolnosci
Wykonawca nie bedzie bez wiedzy Zamawiaj^cego udzielal, przedstawicielom mediow
publicznych i prywatnych, informacji o realizacji umowy w czasie jej trwania.

4. Umowe niniejsza. sporz^dzono w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Zamawiaj^cego i dla Wykonawcy.

Zamawiaj^cy Wykonawca

ZASTE;PCA DYREKTORA

B,ura

belczyk
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