Nr sprawy: IZD.272.8.2019

Załącznik nr 9 do SIWZ – wzór umowy

UMOWA Nr …………………………
zawarta w dniu …………………… w Wołowie pomiędzy:
Powiatem Wołowskim, Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów, NIP 988-02-19-208
reprezentowanym
przez
Zarząd
Powiatu,
w
imieniu
którego
działają:
……………………………………… - Starosta Wołowski
……………………………………… - Wicestarosta Wołowski
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - ……………………………………………….
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………………………………………….
NIP: ……………………………….,
reprezentowanym przez:
1) ………………………………………….….
2) ……………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”,
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego, na zasadach określonych ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.; Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.),
wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia
nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,
o następującej treści:
§ 1. Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1286D odc. Krzydlina Mała – Krzydlina
Wielka – Domaszków”
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz sposób wykonania robót określają:
1) niniejsza umowa;
2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
3) dokumentacja projektowa;
4) oferta wykonawcy wraz z załącznikami, w szczególności kosztorysem ofertowym.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia
rezultatu określonego w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynikają wprost z dokumentów
wymienionych w ust. 2.
4. Integralną część umowy stanowią ponadto:
1) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
2) umowy z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami – w przypadku, gdy
Wykonawca będzie realizował niniejszą umowę przy udziale podwykonawców.
5. Roboty budowlane wchodzące w zakres przedmiotu umowy zostaną wykonane z
materiałów i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały te powinny
odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (t.j.; Dz. U. z 2019 r., poz. 266 ze zm.).
6. Przedmiotem rzeczowym robót określonych w ust. 1 umowy są roboty budowlane wraz z
1 z 15

Nr sprawy: IZD.272.8.2019

organizacją ruchu drogowego tymczasowego, prowadzoną przez cały czas trwania robót,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarządzaniem (t.j.; Dz. U. z 2017 r. poz. 784).
7. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy z zachowaniem należytej
staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, w
zgodzie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
8. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
którego w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych Wykonawca powoływał się
składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie
………………….. (w jakim były deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na użytek
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).
9. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez …………… (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które
stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
10. Wykonawca ponosi solidarnie z …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego
w zakresie zasobów finansowych Wykonawca powoływał się składając ofertę,
odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany
do przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu umowy.
Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i …………….. (nazwa podmiotu trzeciego) z tego tytułu
nie obciążają Zamawiającego.
§ 2. Termin realizacji
1. Termin realizacji przedmiotu umowy – do dnia 31 października 2019 r.
2. Termin przekazania terenu budowy Wykonawcy – do 3 dni od daty przekazania
Zamawiającemu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu drogowego tymczasowego.
3. Termin rozpoczęcia przedmiotowych robót – do 3 dni od daty przekazania Wykonawcy
terenu budowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić na piśmie zakończenie robót do Zamawiającego.
5. Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia
zakończenia robót.
6. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących
niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 1, termin ten może ulec
przedłużeniu na mocy aneksu do niniejszej umowy, nie dłużej jednak niż o czas trwania
tych okoliczności.
§ 3. Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie zgodne z ceną ofertową Wykonawcy:
netto
…………………..
VAT …..%
…………………..
tj. brutto
…………………..
(słownie:…………………………………………………………………………………………………….…..)
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy. Ostateczna
wysokość wynagrodzenia będzie ustalona na podstawie cen przyjętych w kosztorysie
ofertowym, jako iloczyn ilości wykonanych robót i przyjętych cen jednostkowych.
Wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 stanowi górną granicę należnego
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Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie robót objętych umową.
3. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 ujęte zostały wszystkie koszty i składniki niezbędne
do wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty robót przygotowawczych, przerzutu
sprzętu, wywiezienia, docelowego składowania i unieszkodliwienia odpadów,
zabezpieczeń BHP oraz ppoż., organizacji i utrzymania zaplecza, dostawy na teren
budowy wyrobów budowlanych i innych wyrobów oraz ich zabezpieczenia w okresie
przed wbudowaniem, zabezpieczenia narzędzi oraz urządzeń Wykonawcy, koszty
ubezpieczenia, opinii, cła i podatki. Cena uwzględnia również koszt opracowania
dokumentacji powykonawczej, koszty związane z przywróceniem zajętego terenu do
stanu pierwotnego, koszt opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu
tymczasowego ii wyniesienia organizacji w terenie.
4. W przypadku zmiany procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia
zostanie odpowiednio zmieniona, w drodze aneksu do niniejszej umowy, przy czym
kwota netto pozostanie bez zmiany.
5. Wykonawca nie może dokonać przelewu przysługujących mu w związku z realizacją
niniejszej umowy wierzytelności na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
§ 4. Warunki płatności
1. Płatność wynikająca z przedmiotu umowy realizowana będzie zgodnie z fakturami:
częściowymi i końcową. Faktura wystawiona będzie po zakończeniu i odbiorze
częściowym i końcowym robót, w ramach przedmiotu umowy.
2. Strony postanawiają, że rozliczenie elementów robót fakturami częściowymi (nie więcej
niż dwie faktury) może odbywać się do wysokości 80% ceny ofertowej brutto. Zakres
rzeczowo-finansowy tych elementów ustala i odbiera w ramach protokołu stanu
zaawansowania zadania inspektor nadzoru.
3. Podstawę do wystawienia faktur będzie stanowił bezusterkowy protokół odbioru robót
podpisany przez Strony.
4. Faktura płatna będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze.
5. Za dzień zapłaty faktury uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
6. Opóźnienie w zapłacie powoduje obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.
7. Faktura będzie wystawiona w następujący sposób:
Nabywca: Powiat Wołowski, Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, NIP: 988-02-19-208.
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
8. *W przypadku wykonania części robót budowlanych będących przedmiotem umowy przez
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców zapłata należności za wykonane roboty
będzie następować zgodnie z postanowieniami ust. 9 i nast.
9. *Wykonawca składając fakturę za roboty, które ujmują również zakres robót wykonywany
przez Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców, dokona stosownego podziału
należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców w
protokole odbioru robót podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego.
10. *Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem
są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia
się (po bezskutecznym dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiającego do przedstawienia
dowodów zapłaty) od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę zamówienia na
roboty budowlane, podwykonawcę takiego zamówienia lub dalszego podwykonawcę.
Wynagrodzenie, o którym mowa, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
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są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z
oryginałem, przez przedkładającego, kopii umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi.
11. *W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiający obniża wynagrodzenie należne Wykonawcy o kwotę
wypłaconego wynagrodzenia.
12. *Protokół odbioru będzie wskazywał wydzielone elementy robót wykonane przez
podwykonawcę lub dalszych podwykonawców w ramach danego elementu robót.
Podstawę do wystawienia faktury oprócz protokołu odbioru będzie stanowić:
a) *kopia faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę za wykonane przez niego roboty, w ramach danego elementu robót
łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego
o dokonaniu zapłaty, zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem,
b) *przedłożone przez Wykonawcę dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych
robót budowlanych, lub oświadczenie, stanowiące załącznik do umowy.
*dotyczy realizacji umowy przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

13. W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez podmioty działające w Konsorcjum,
jego członkowie, upoważnią w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jednego z
członków Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia przez
niego należności przypadających wszystkim członkom Konsorcjum z tytułu wykonywania
przedmiotu umowy na wskazany rachunek bankowy. W wyjątkowych przypadkach
Zamawiający jest również uprawniony do dokonywania płatności całości lub części
wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz członków Konsorcjum.
§ 5. Prawa i obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązany jest przekazać protokolarnie Wykonawcy teren budowy przed
przystąpieniem do wykonania robót.
2. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, tj. niezgodnie z
dokumentacją, zasadami sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami,
zasadami BHP lub sprzecznie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający wezwie
Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, wyznaczając termin do
dokonania zmian.
4. Zamawiający ma prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej
Wykonawcy dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.
§ 6. Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy zgodnie z niniejszą umową,
obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, dokumentacja projektowa oraz zaleceniami
nadzoru inwestorskiego.
2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) używania materiałów i urządzeń oznaczonych Znakiem Budowlanym zgodnie z Polską
Normą lub krajową aprobatą techniczną, a zgodność ta została potwierdzona
w deklaracji zgodności wydanej przez producenta,
2) zorganizowania oraz należytego zabezpieczenia miejsca realizacji przedmiotu umowy
w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie
wykonywania robót i w jej obrębie,
3) postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa; Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32
ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j.; Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z pózn. zm)
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3.

4.

5.
6.
7.

ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy
odpadów oraz postępować zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony
środowiska (t.j.; Dz.U. 2018 poz. 799.),
4) zapewnienia na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub
unieszkodliwienia, łącznie z kosztami unieszkodliwiania,
5) natychmiastowego i skutecznego usuwania w sposób docelowy wszelkie szkody
i awarie spowodowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,
6) zapewnienia dozoru nad mieniem oraz posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej wskazane w § 8 umowy,
7) prowadzenia roboty w sposób bezpieczny, w szczególności przestrzegając przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych i prawa o ruchu drogowym,
8) sporządzenia i uzyskania zatwierdzenia projektu organizacji ruchu tymczasowego,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem. Wykonawca wyniesie oznakowanie tymczasowe w
teren oraz utrzyma je w czytelności i kompletności przez cały czas trwania robót,
9) skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na
ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i odbioru częściowego i
ostatecznego robót,
10) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie
wszelkich urządzeń tymczasowych oraz pozostawienie całego terenu budowy
uporządkowanego, czystego i nadającego się do użytkowania,
11) informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć
na jakość robót lub terminie ich zakończenia,
Wykonawca, wspólnie realizujący przedmiot umowy zobowiązany jest do przedłożenia
umowy konsorcjum (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), stwierdzającej
solidarną i niepodzielną odpowiedzialność za realizację przedmiotu umowy, w której Lider
będzie upoważniony do podejmowania zobowiązań związanych z realizacją Umowy i
otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz każdego z partnerów.
Wykonawca przy wykonywaniu umowy zobowiązany jest dochować wymaganej
staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami oraz celem niniejszej umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, przy
pomocy których realizuje przedmiot umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia.
§ 7. Współpraca stron

1. W sprawach technicznych i organizacyjnych w imieniu Zamawiającego uprawniony do
nadzorowania robót jest: ………………………………..
2. Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za realizację umowy: ………………………….
3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić kierowanie robotami objętymi umową przez
osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Zmiana
ww. osób w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę
na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający
zaakceptuje taką zmianę w terminie do 5 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie
wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od wymaganych
postanowieniami SIWZ.
4. Strony zobowiązują się współdziałać w sprawach objętych umową. W tym celu:
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1) Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco informować Zamawiającego o przebiegu prac

objętych umową, w formie uzgodnionej z Zamawiającym;
2) Zamawiający zobowiązuje się udzielać Wykonawcy niezbędnych i kompletnych

informacji oraz wyjaśnień związanych z wykonaniem umowy.
5. Adresy i numery do korespondencji:
Zamawiający: ……………………………………………………………….
e-mail: …………………………..; tel. ………………………………….
Wykonawca: ………………………………………………………………
e-mail: ……………………………; tel. ………………………………….
6. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o każdej zmianie adresów i
numerów.
7. W razie niepoinformowania przez stronę o zmianie adresu lub numeru, kierowane do niej
na dotychczasowy adres lub numer pisma uważa się za skutecznie doręczone.
8. Wszelkie informacje, oświadczenia, polecenia, porozumienia w sprawach dotyczących
realizacji umowy przekazywane będą w języku polskim, na piśmie lub drogą elektroniczną
i będą podpisane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione.
9. Doręczanie pism, o których mowa w ust. 7, dokonywane będzie bezpośrednio do rąk
własnych, osobiście, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, za pomocą telefaksu
albo drogą elektroniczną, w każdym przypadku za potwierdzeniem odbioru, na wskazane
wyżej adresy i numery stron.
10. Pisma przekazane drogą elektroniczną uważa się za doręczone w dniu ich skutecznego
przekazania.
§ 8. Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość niniejszej umowy i przedłożyć ją
Zamawiającemu do wglądu.
2. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie wskazane w ust. 1 przez cały
okres realizacji przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego
końcowego odbioru jej przedmiotu.
3. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót,
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia
obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia – pod rygorem zawarcia
umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt
Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie dowodów wpłat
składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po upływie
terminu zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt
Wykonawcy.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 9. Zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę
1. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych Wykonawca
oświadcza, że wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia,
których zakres został przez Zamawiającego określony w SIWZ i których wykonanie polega
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. – Kodeks pracy, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest

zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.
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3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu
przystąpienia do realizacji czynności, o których mowa w ust. 1, oświadczenia Wykonawcy
lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, wymienione w ust. 1. 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 (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy) wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.
4. Zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do umowy. W
przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
skorygowane oświadczenie, o którym mowa w ust. 3.
5. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany, w terminie 5
dni, do przedstawienia dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i
należnych podatków z tytułu zatrudnienia osób wskazanych w oświadczeniu, o którym
mowa w ust. 3. Zamawiający nie może zwracać się ze wskazanym żądaniem częściej niż
1 raz w miesiącu.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji
zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę (lub podwykonawcę i dalszego
podwykonawcę) w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3. Osoby oddelegowane przez
Wykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej
przez Zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację
osób wykonujących prace na placu budowy Zamawiający wzywa osobę odpowiedzialną z
ramienia Wykonawcy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu
wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawcę do złożenia pisemnego
oświadczenia wskazującego dane osób które odmówiły podania imienia i nazwiska
podczas kontroli Zamawiającego.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu:
1) oddelegowania do wykonywania czynności wskazanych w ust. 1 osób
niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 500 zł za każdy
stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie w odniesieniu do tej
samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona
zatrudniona na podstawie umowy o pracę);
2) oddelegowania do wykonywania czynności wskazanych w ust. 1 osób niewskazanych
w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3 – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony
przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby,
jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona wskazana w
oświadczeniu o którym mowa w ust. 3);
3) odmowy podania danych umożliwiających identyfikację wykonujących czynności
wskazane w ust. 1 na zasadach określonych w ust. 12 – w wysokości 500 zł za każdy
stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie w odniesieniu do tej
samej osoby w przypadku niewskazania jej danych przez Wykonawcę w drodze
oświadczenia o którym mowa w ust. 12;
4) nieprzedstawienia w terminie żądanych dokumentów, o których mowa w niniejszym
paragrafie, - w wysokości 1 000,00 zł, a w przypadku dwukrotnego niewywiązania się
ze wskazanego obowiązku, również prawo odstąpienia od umowy i naliczenia
dodatkowo kary umownej jak za nienależyte wykonanie zamówienia
8. Postanowienia ust. 1 - 7 stosuje się odpowiednio do pracowników podwykonawców i
dalszych podwykonawców.
§ 10. Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
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2.

3.
4.

5.

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze
pogwarancyjnym oraz w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na
usunięcie wad;
3) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §
3 ust. 1 umowy;
4) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w
każdym stwierdzonym przypadku;
5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
- w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w każdym stwierdzonym przypadku;
6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w każdym
stwierdzonym przypadku;
7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w
wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w każdym stwierdzonym przypadku;
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z
przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w wysokości 10 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary
umownej z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
ukończenia przedmiotu umowy.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych, przewidzianych w
kodeksie cywilnym.
§ 11. Podwykonawcy*

1. ** Wykonawca oświadcza, że realizacji przedmiotu niniejszej umowy w żadnym zakresie
nie powierzy podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

lub
** W celu sprawnego wykonania robót i zapewnienia dobrej ich jakości Wykonawca
oświadcza, iż powierzy realizację niniejszej umowy podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom. Wykonawca oświadcza, że podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom zostanie powierzony następujący zakres prac:
1) nazwa podwykonawcy (NIP) ………………..
2) zakres prac powierzonych do wykonania podwykonawcy……………………
3) nazwa dalszego podwykonawcy (NIP) ………………..
4) zakres prac powierzonych do wykonania dalszemu podwykonawcy……………………
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego
przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz
bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.
3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykorzystać podwykonawców lub dalszych
podwykonawców do realizacji przedmiotu umowy – zobowiązany jest zawiadomić o tym
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fakcie Zamawiającego. W przypadku ujawnienia się podwykonawców na etapie realizacji
zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia stosownego aneksu do umowy
wskazującego część zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy do realizacji.
Postanowienia ust. 4 i następnych stosuje się odpowiednio.
4. Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawców, w rozumieniu art. 36a ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, następujący zakres
przedmiotu umowy: ……………………………………
5. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje
Zamawiającego w formie pisemnej o podmiotach, którym zamierza powierzyć realizację
prac, o których mowa w ust. 1, wskazując nazwę podmiotu oraz zakres powierzonych
zadań.
6. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo robót
budowlanych, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu przez
Zamawiającego:
1) nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót przez
Podwykonawcę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt umowy z
podwykonawcą, zwanej dalej „umową podwykonawczą”;
2) Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawcę
umowy z podwykonawcą w szczególności w następujących przypadkach:
− nie spełnia wymagań określonych w SIWZ;
− termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej podwykonawcy;
− umowa z Podwykonawcą o podwykonawstwo dotyczy innej części zamówienia niż
wskazana w ofercie bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego na
zmianę jej zakresu;
− termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
przedmiotu umowy wskazany w § 2 ust. 1 umowy;
− wartość wynagrodzenia za wykonanie części zamówienia zleconego
podwykonawcy jest wyższa niż wartość wynagrodzenia za wykonanie tej części
wynikająca z oferty Wykonawcy – dotyczy cen jednostkowych (tj. ceny
jednostkowe w ofercie podwykonawcy są wyższe niż ceny jednostkowe w ofercie
Wykonawcy) oraz ogólnej ceny oferty;
− umowa
zawiera
postanowienia
uzależniające
wypłatę
wynagrodzenia
podwykonawcy od dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz
Wykonawcy za części zamówienia zrealizowane przez podwykonawcę;
− umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;
− w umowie nie wskazano numeru rachunku bankowego podwykonawcy,
− umowa nie zawiera zapisów dot. obowiązku zatrudnienia osób na podstawie
umowy o pracę;
3) akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzeżenia lub sprzeciw) umowy
podwykonawczej przez Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej w terminie do 7
dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu umowy podwykonawczej. Niezgłoszenie
w formie pisemnej zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy w
terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego;
4) w przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie może
polecić podwykonawcy przystąpienia do realizacji robót;
5) w przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca będzie
uprawniony do przedstawienia, wg zasad wskazanych w pkt 1), zmienionego projektu
umowy lub aneksu do umowy podwykonawczej, uwzględniającego w całości uwagi
Zamawiającego, które były podstawą odmowy akceptacji umowy podwykonawczej;
6) W przypadku akceptacji przez Zamawiającego przedłożonej mu umowy
podwykonawczej, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za
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zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy podwykonawczej, w terminie do 7 dni
od dnia jej zawarcia.
7. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca umowy o roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy, jeżeli jej wartość wynosi co najmniej 0,5 % wartości niniejszej umowy
brutto, bądź przekracza 50 000,00 zł brutto. W przypadku, gdy wartość umowy nie
przekracza kwot, o których mowa powyżej Wykonawca, podwykonawca informuje
Zamawiającego o zawarciu umowy na dostawy lub usługi.
8. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy
będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie
może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
9. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.
10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zobowiązany jest do
dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z
Podwykonawcą, dalszym Podwykonawcą.
11. W przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca uchyla się od
obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy,
Zamawiający
dokona
bezpośredniej
zapłaty
wymagalnego
wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy na zasadach opisanych w art.
143c ustawy – Prawo zamówień publicznych.
12. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian zawartych umów
podwykonawczych oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do wykonania przez
podwykonawców.
13. Strony uznają brak dokonywania płatności na rzecz osób trzecich wykonujących usługi
objęte niniejszą umową za nienależyte wykonywanie umowy.
14. Wykonawca zobowiązany jest do należytej staranności wobec podwykonawców.
*dotyczy realizacji umowy przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców. W przypadku, gdy
Wykonawca nie będzie realizował umowy przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców w umowie
zostanie zamieszczony zapis, iż przedmiot umowy będzie realizowany siłami własnymi.
** niepotrzebne skreślić

§ 12. Zasady odbioru robót
1. Strony przewidują następujące odbiory: częściowy, końcowy i gwarancyjny.
2. Termin i zakres odbioru częściowego Wykonawca ustala z inspektorem nadzoru. W
protokole stanu zaawansowania zadania określona będzie wartość prac wykonanych, wg
stanu na dzień jego sporządzenia, z rozbiciem na wartość, rodzaj i ilość prac wykonanych
przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót budowlanych.
Protokół stanu zaawansowania zadania podpisany będzie przez osobę nadzorującą
zadanie z ramienia Zamawiającego oraz upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy
(Kierownik robót), Podwykonawców, o ile występują i dalszych Podwykonawców.
3. Gotowość do odbioru końcowego zgłasza Wykonawca w formie pisemnej. Skutki
zaniechania tego obowiązku będą obciążać Wykonawcę.
1. Zamawiający przystępuje do odbioru końcowego w terminie 7 dni od dnia

otrzymania pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru, pod warunkiem
otrzymania do tego dnia dokumentacji, umożliwiającej ocenę prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy, tj. operat powykonawczy zawierający mapę
powykonawczą, kosztorys powykonawczy, niezbędne aprobaty techniczne, deklaracje
zgodności, świadectwa jakości, atesty wbudowanych materiałów, wyniki pomiarów
kontrolnych oraz oświadczenia Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu umowy i
uporządkowaniu terenu.
4. Niewywiązanie się z powyższego będzie skutkowało nieuznaniem przez Zamawiającego
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zgłoszenia gotowości do odbioru dokonanego przez Wykonawcę.
5. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze
wad lub stwierdzenia tych wad w okresie gwarancji, Zamawiający żąda usunięcia wad;
Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie ustalonym przez Strony oraz do
zawiadomienia o powyższym Zamawiającego. Strony ustalając termin usunięcia wady
będą brały pod uwagę technologiczne możliwości usunięcia wady.
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad w terminie określonym przez
Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy, zawiadamiając go o tym na piśmie. W takim przypadku Zamawiający jest
uprawniony do potrącenia przysługującej mu z tego tytułu wierzytelności wobec
Wykonawcy z należnego mu wynagrodzenia bądź z zabezpieczenia należytego wykonania
umowy złożonego przez Wykonawcę.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.
8. Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie w każdym momencie stwierdzenia wad i nie
później niż na 30 dni przed upływem okresu gwarancyjnego.
9. Czynności odbioru końcowego i gwarancyjnego dokonywać będzie Komisja do odbioru
powołana przez Zamawiającego. Z czynności tych spisany będzie protokół zawierający
wszelkie dokonywane w ich trakcie ustalenia, jak też terminy ustalone na usunięcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.
10. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i po upływie okresu gwarancji i rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot
(zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 13. Gwarancja i rękojmia
1. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.
2. Niniejszym Wykonawca udziela Zamawiającemu ………………. miesięcznej gwarancji
jakości na wykonane roboty.
3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:
1) w dniu następnym, licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,
2) w dniu następnym, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego, w
przypadku gdy w jego toku nie stwierdzono wad,
3) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w
ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
5. Wykonawca ponosi również wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za
wady wykonanych robót.
6. Strony rozszerzają okres rękojmi na okres udzielonej gwarancji jakości.
7. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z
tytułu gwarancji.
8. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca gwarantuje usunięcie wad w ramach
wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.
9. O ujawnieniu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie.
10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady, bez względu na wysokość związanych z
tym kosztów.
11. Gwarancja i rękojmia udzielona na przedmiot umowy obejmuje również elementy
zamówienia wykonane przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.
§ 14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej
brutto, tj. na kwotę .............. zł, słownie ……………………………………………...
2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w formie: ……………………………………………………….
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3. Z zastrzeżeniem ust. 5, Zamawiający zwraca Wykonawcy zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania
przez Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany.
4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji jakości
oraz rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia i jest zwracana Wykonawcy
w terminie do 15 dni od dnia upływu okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady.
5. Roszczenie o zwrot części zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie podlega
wykonaniu w przypadku, gdy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad - do czasu ich usunięcia.
6. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakończenia robót określony w § 2
ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest dostosować terminy obowiązywania wniesionego
zabezpieczenia.
7. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia ewentualnych roszczeń powstałych z tytułu
udzielonej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady z zabezpieczenia należytego
wykonania umowy złożonego przez Wykonawcę.
§ 15. Odstąpienie od umowy
1) Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli:
1) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub pisemnymi zastrzeżeniami
Zamawiającego albo zaniedbuje bądź przerywa prace ze swojej winy na okres dłuższy
niż 10 dni lub opóźnia się z wykonaniem robót,
2) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy lub nie
kontynuuje robót mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego.
2) W przypadkach wymienionych w ust. 1 Zamawiający może wezwać Wykonawcę do
zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczyć w tym celu dodatkowy termin, po
upływie którego ma prawo odstąpić od umowy.
3) Odstąpienie od umowy w przypadkach może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia
przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uprawniających do odstąpienia.
4) W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
protokół inwentaryzacji robót w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia odstąpienia od
umowy.
5) Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia
odstąpienia, których zakres zostanie określony w protokole.
6) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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, Zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym
mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy, stosownie do art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
7) *Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o której mowa w § 4 ust. 11, lub konieczność dokonywania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia
publicznego przez Zamawiającego.
*dotyczy realizacji umowy przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

§ 15. Zmiany w umowie
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej
w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzą przesłanki określone
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w art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych lub co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
1) Zmiany dotyczące terminu realizacji zadania:
a) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe
wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej:
umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
b) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do
wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa;
c) 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;
d) w razie wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami;
e) w razie zaistnienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego
i Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności
braku możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót
spowodowanego awariami, remontami, przebudową dróg dojazdowych oraz
protestami mieszkańców z blokadą dróg;
− termin może ulec przedłużeniu na mocy aneksu do niniejszej umowy, nie
dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
2) Zmiany osobowe dotyczące:
a) osób wyznaczonych do nadzorowania robót z ramienia Zamawiającego;
b) osób wyznaczonych do realizacji umowy z ramienia Wykonawcy, pod warunkiem,
że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ;
c) podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy;
zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada
tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby
zdolne do wykonania zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i
finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca;
d) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji
zadania, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy
podwykonawcy(ów) na etapie złożenia oferty lub rozszerzenia zakresu
podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, w
szczególności, gdy posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia
terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej
zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w
SIWZ.
3) Zmiany wysokości wynagrodzenia i pozostałe zmiany:
a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.:
powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);
b) w przypadku zmiany obowiązującej wysokości stawki podatku VAT dopuszcza się
możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości
brutto z tego tytułu, wartość netto pozostaje bez zmian;
c) w zakresie sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz
Wykonawcy;
d) wprowadzenia dodatkowych robót budowlanych;
e) zmiana wartości zobowiązania przy rozliczeniu różnic obmiarowych, robót
dodatkowych, robót zamiennych;
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f) w zakresie obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowanego rezygnacją
przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane
koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy
planowanymi świadczeniami.
§ 16. Postanowienia końcowe
1. Wszelka korespondencja prowadzona między Stronami, dotycząca umowy, będzie
kierowana pod adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. Do momentu
notyfikacji, w formie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, o zmianie
wyżej wymienionych adresów, korespondencja pod nie wysyłana będzie uznawana za
skutecznie doręczoną z wszelkimi skutkami prawnymi.
2. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą w
sposób polubowny, będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa
egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.
Zamawiający:

Wykonawca:
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Załącznik do umowy nr …………………………………….

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY
Na potrzeby końcowego rozliczenia z Zamawiającym
Zarządem Dróg Powiatowych w Wołowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów

Niniejszym działając w imieniu
……………………………………………………………
……………………………………………………………
NIP: ……………………………………………………
REGON:………………………………………………

Umowa o podwykonawstwo nr …………… z dnia……………

Oświadczam/my, iż Wykonawca/Podwykonawca
…………………………………………………………………………………………………………………………………
terminowo uregulował w stosunku do nas jako podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na
zadaniu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1286D odc. Krzydlina Mała – Krzydlina
Wielka – Domaszków, wszelkie zobowiązania finansowe związane z realizacją przez naszą
firmę prac na powyższym zadaniu i nie zgłaszamy w związku z tym w stosunku do niego oraz
Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych.

Oświadczam/my, że informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w
błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………..…………………………………………….
Podpis Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, pieczęć

……………………………………………..…
Miejscowość, data
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