PROJEKT
UMOWA NR RI.GK
zawarta w dniu ………….. .2018 r., pomiędzy,
Miastem i Gminą Sztum, REGON 170747773, NIP 579-22-11-352 z siedzibą przy
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, w imieniu której działa Pan Ryszard Wirtwein –
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, zwaną w dalszej części umowy
ZAMAWIAJĄCYM
a
……………………………………………………………, REGON …………, NIP ……….
z …………………………………………………………………………., w imieniu którego
działa …………………………………………………………………….., zwanym w
dalszej części umowy WYKONAWCĄ

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) została zawarta
umowa o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY
1.

2.

3.

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie robót budowlanych w
zakresie zadania pn.: „MODERNIZACJA DRÓG Z ZASTOSOWANIEM PŁYT
YUMBO na terenie gminy Sztum – CZĘŚĆ II”,
Szczegółowy zakres prac został określony w udostępnionej i przekazanej
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych, przedmiarze robót stanowiących podstawę do wyceny.
Zakres modernizacji dróg w Części – II obejmuje drogi:
- Zajezierze - odcinek dróg obejmujący część działek nr 48 i 64 obręb
Zajezierze
- Czernin – droga obejmująca część działki nr 93/2 obręb Barlewice,
- Szpitalna Wieś część działki nr 314/1 obręb Barlewice,
- Koniecwałd – drogi obejmujące część działek nr 107, 31 i 205/4 obręb
Koniecwałd,
- odcinek drogi obejmujący część działki nr 107 obr. Koniecwałd,
- Sztumska Wieś - Zajezierze – droga obejmująca działki 333 obręb Sztumska
Wieś i dz. nr 157 obręb Zajezierze,
§2
WYMOGI MATERIAŁOWE

1.
2.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez
Wykonawcę.
Materiały o których mowa w ust. 1 muszą odpowiadać co do jakości
wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
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3.

4.

5.

6.

7.

budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1570 ze zm.) oraz
wymaganiom określonym w STWiORB.
Zamawiający wymaga, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne
aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i
atesty higieniczne.
Zamawiający dopuszcza przy realizacji przedmiotu umowy zastosowanie
urządzeń i materiałów równoważnych lub lepszych, co do jakości, parametrów
technicznych i surowców użytych do ich wykonania, w stosunku do materiałów i
urządzeń określonych w dokumentacji projektowej.
Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca w ciągu 3
dni obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat
zgodności z Polską Norma lub aprobatą techniczną.
Materiał rozbiórkowy Wykonawca załaduje i odtransportuje na składowisko
Wykonawcy zgodnie z zapisami STWiORB. Materiały z rozbiórki winny być
usunięte poza teren budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami z ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 21).
Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w dokumentacji
projektowej) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym
przez polskie prawodawstwo.
§3
TERMIN REALIZACJI

1.
2.
3.

Termin rozpoczęcia umowy w dniu zawarcia niniejszej umowy.
Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany do
31 października 2018 r.
Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień określony w ust. 2, do
którego Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte
niniejszą umową.
§4
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I WARUNKI PŁATNOŚCI

Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania
przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty ……………………. brutto (słownie:
………………………..),
2.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem
ryczałtowym, niezmiennym – jak określono w SIWZ:
1) Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie
koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową,
uzgodnieniami branżowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robót oraz niniejszą umową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nie
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a
także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na
koszty.
2) Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia
ryczałtowego, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
1.

2

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie
faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę za wykonane części
przedmiotu umowy po wykonaniu niemniej niż 30%, niemniej niż 70% oraz
100% przedmiotu zamówienia.
4.
Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zrealizowanych robót na podstawie protokołu
częściowego odbioru robót.
5.
Rozliczenie końcowe nastąpi po wystawieniu faktury końcowej, po dokonaniu
odbioru końcowego przedmiotu umowy na podstawie bezusterkowego odbioru
końcowego robót.
6.
Termin zapłaty strony ustalają do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT na następujące dane: Miasto i Gmina Sztum, ul.
Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, NIP: 579-22-11-352. Za termin dokonania
płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7.
Należność zostanie zapłacona na konto Wykonawcy wskazane na fakturach.
8.
Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał
się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego
przedmiotu zamówienia bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego
jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
9.
Rozliczanie faktur częściowych oraz faktury końcowej za wykonane roboty
będzie dokonywane po odebraniu tych robót przez Zamawiającego oraz po
dokonaniu przez Wykonawcę rozliczenia z podwykonawcami, w przypadku, gdy
odbiór obejmuje roboty wykonywane przez podwykonawców, z zastrzeżeniem §
8 ust. 13 i 18 niniejszej umowy.
10. Załącznikiem do faktury będzie oświadczenie podwykonawcy bądź
podwykonawców potwierdzające, że Wykonawca zgodnie z zawartą z nimi
umową uregulował należności z tytułu wykonanych i odebranych robót.
11. Przez podwykonawców, o których mowa w niniejszym paragrafie rozumie się
także dalszych podwykonawców.
12. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia i udzielania zaliczki.
3.

§5
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1.

2.
3.
4.

5.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności
wymaganej od profesjonalisty oraz należytą starannością, zasadami sztuki
budowlanej, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją oraz
uzgodnieniami dokonanymi z przedstawicielem Zamawiającego.
Przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w
STWiORB.
Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację projektową.
Przed zawarciem robót, Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy na
podstawie którego dokonał wyceny wartości przedmiotu umowy, w formie
iloczynu ilości przedmiarowej i kosztu jednostkowego poszczególnych robót.
Rozpoczęcia robót budowlanych w terminie do 7 dni od dnia przekazania placu
budowy.
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6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.

22.

Prowadzenia robót budowlanych i rozbiórkowych zgodnie z wymaganiami
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.
U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).
Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie informacji
dotyczących realizacji przedmiotu umowy na każde żądanie Zamawiającego,
jednak nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania żądania.
Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót oraz dbanie o stan techniczny i
prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót, zapewnienie
warunków bezpieczeństwa w ruchu pojazdów mechanicznych i pieszym,
zabezpieczenia drzew które znajdują się w miejscach gdzie może nastąpić ich
uszkodzenie.
Prowadzenie robót bez większych uciążliwości dla mieszkańców i dbanie o
należyty porządek na terenie realizacji robót.
Zapewnienie objazdów i prawidłowej organizacji ruchu z zachowaniem jego
płynności na drogach gdzie prowadzone będą prace.
Wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolenie BHP i PPOŻ oraz wyposażone w odpowiedni sprzęt,
narzędzia i odzież.
Naprawienie i doprowadzenie do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robót lub urządzeń.
Wykonawca wyznaczy koordynatora umowy, z którym przedstawiciel
Zamawiającego będzie mógł się bezpośrednio kontaktować. Koordynator
odpowiadać będzie za nadzorowanie wykonania umowy ze strony Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada za szkody w majątku Zamawiającego oraz osób
trzecich spowodowane w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących
wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.
Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o prowadzonych na terenie budowy
kontrolach oraz o zaistniałych wypadkach.
Zapewnienie we własnym zakresie bieżącej obsługi geotechnicznej i
geodezyjnej łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich
robót.
Przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany.
Pisemne informowanie Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy,
nr NIP, REGON i telefonu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo
ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego.
Wykonawca odpowiada za przekazany teren budowy do czasu odbioru
końcowego, odpowiedzialność dotyczy w szczególności wynikających
z przepisów BHP, przeciwpożarowych, porządkowych oraz zdarzeń losowych.
Umożliwienia przejazdu (zaopatrzenie, służby komunalne, służby ratownicze
itp.), dojazdu i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie
budowy oraz na terenie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim
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23.

24.

25.
26.
27.
28.

sąsiedztwie obiektów należy wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami lub
administratorami tych obiektów.
Poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za wszelkie
zniszczenia, które powstaną w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe
w związku z nieprawidłowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem
i wykonywaniem przedmiotu zamówienia, a także szkody osób trzecich
wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia robót.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które
ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją niniejszej umowy.
Przestrzeganie norm w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
Przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poprawności wykonania robót.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu po 2 egz. inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej w wersji papierowej .
Wykonawca zobowiązuje się do informowania:

a) pisemnie Zamawiającego – za pośrednictwem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego – o konieczności wykonania prac dodatkowych lub
zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres robót
oraz szacunkową ich wartość;
b) o natrafieniu na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacją
projektową, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić
Inspektora nadzoru inwestorskiego;
c) o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na realizację inwestycji,
jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę
wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z
Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających
zagrożeniom.
29. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nieobjętych
dokumentacją projektową i STWiORB Wykonawcy nie wolno ich realizować bez
uzyskania uprzednio zgody Zamawiającego.
30. Przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym
czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów i informacji potrzebnych do
oceny prawidłowości wykonania Umowy.
§6
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1.
2.
3.

4.

Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu należytego
wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 niniejszej umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia na
warunkach i terminach określonych w § 4 niniejszej umowy.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Wyznaczanie daty odbiorów częściowych oraz końcowego.
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5.

Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie
10 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru
końcowego oraz zakończy czynności odbioru w ciągu 10 dni od daty
rozpoczęcia czynności odbioru

§7
PERSONEL ZAMAWIAJĄCEGO
Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będą:
…………………………………………………………………………………………………..
§8
PODWYKONAWCY
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy
podwykonawcy.
Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji
zamówienia
publicznego
na
roboty
budowlane,
do
przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od
dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo zgłasza do niego w formie pisemnej zastrzeżenia, jeżeli
przedmiotem umowy są roboty budowlane:
1) niespełniające wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.
4.
Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie
określonym w ust. 5 uważa się za akceptację projektu umowy przez
Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.
Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie
określonym w ust. 8 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został
wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o
którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o
wartości większej niż 30.000,00 zł.
W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia
jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary
umownej.
Przepisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy
lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na
roboty budowlane lub na wniosek Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności
powstałych
po
zaakceptowaniu
przez
Zamawiającego
umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek
ustawowych, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany
umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający informuje o terminie
zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16 w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
7

18.

19.

20.

21.

22.

dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej
zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3)
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu
podwykonawcy,
jeżeli
podwykonawca
lub
dalszy
podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty,
o którym mowa w ust. 13 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na
sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, z
wyłączeniem zapłaty na wniosek wykonawcy o którym mowa w ust. 13 może
stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego.
Załącznikiem do faktury będą oświadczenia wszystkich podwykonawców o tym,
że wszelkie płatności Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi z nimi
umowami i nie zalega wobec nich z zapłatą należności z tytułu zawartych
umów.
W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są przez podwykonawcę,
który nie został ujawniony przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do
wstrzymania Wykonawcy zapłaty wynagrodzenia do czasu dostarczenia
oświadczenia od tego podwykonawcy, podwykonawców o treści określonej w
ust. 20.
W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie umów o podwykonawstwo
Zamawiający naliczy kary umowne określone w § 14.
§9
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW

1.

2.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP oraz zgodnie z
wymogami w SIWZ, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia z
dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy osób wykonujących wszystkie
czynności polegające na fizycznym wykonywaniu prac budowlanych objętych
przedmiotem niniejszego zamówienia na terenie budowy oraz nadzór nad tymi
pracami, za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie.
Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w
zakresie realizacji zamówienia:
1) Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności polegające na fizycznym wykonywaniu prac
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3.

budowlanych na terenie budowy (stanowiska robotnicze) oraz nadzorze nad
tymi pracami (np. majster, brygadzista), za wyjątkiem osób pełniących
samodzielne funkcje w budownictwie (kierownik budowy, kierownik robót).
Wykonawca i podwykonawca, przyjmując do realizacji przedmiot umowy
zatrudni na wyżej wymienionych stanowiskach konieczną do prawidłowego
wykonania liczbę osób.
2) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni ww. osoby na okres realizacji
zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed
zakończeniem tego okresu zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia
na to miejsce innej osoby.
3) Wykonawca może zastąpić ww. osobę lub osoby, pod warunkiem, że
zostaną spełnione wszystkie powyższe wymagania co do sposobu
zatrudnienia na okres realizacji zamówienia.
Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę i
podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a:
Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób:
1) Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie
zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia, wykonawcy
lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności przy realizacji zamówienia. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że
objęte realizacją zamówienia czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i
nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.
2) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni
roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu do wglądu aktualne
oświadczenie wskazane w ust. 3 pkt 1) niniejszego paragrafu
potwierdzające zatrudnienie pracowników przez Wykonawcę lub
podwykonawcę tj. aktualne na dzień wezwania oświadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy zawierające w szczególności: dokładne określenie
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte realizacją zamówienia czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.
3) Zamawiający w każdym czasie, w szczególności w przypadku podejrzenia
lub stwierdzenia w trakcie realizacji zamówienia zatrudnienia osób w innej
formie niż określonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy, zastrzega sobie prawo do zawnioskowania o
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP).
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§ 10
NADZÓR INWESTORSKI
1.
2.
3.
4.

W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca
współpracuje z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest w granicach posiadanego upoważnienia
odpowiednio przedstawicielem Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić inspektorowi nadzoru inwestorskiego
oraz wszystkim upoważnionym osobom wstęp na teren budowy.
Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji
inspektora nadzoru inwestorskiego.
§ 11
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTGO WYKONANIA UMOWY

1.

2.

3.
4.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które służyć
będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania wynosi 2% ogólnej ceny brutto umowy,
tj.
………………….
brutto
(słownie:
……………………………………………………).
Zabezpieczenie wniesione zostało w …………………., przed podpisaniem
umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1
zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie i na zasadach określonych w art.
151 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. 70% kwoty zabezpieczenia
zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uznania należytego
wykonania przedmiotu zamówienia, 30% kwoty zabezpieczenia przeznaczone
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zwrócone zostanie
Wykonawcy najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 12
GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. Gwarancja
1) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty. Termin
gwarancji wynosi …….. miesięcy i liczy się od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru końcowego całego Przedmiotu umowy.
2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:
a) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną
wykonanych robót,
b) usunięcie wad ujawnionych w okresie gwarancji.
3) W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiający poinformuje o
tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia.
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4) W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie, Zamawiający może powierzyć wykonanie napraw i innych czynności
wynikających z gwarancji na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, a
wynagrodzenie z tego tytułu pokryć z kwoty zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
5) Postanowienie pkt. 4) niniejszego ustępu nie wyklucza prawa potrącenia kary
umownej z zabezpieczenia oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych.
2. Rękojmia
1) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad
przedmiotu umowy powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w
przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po upływie ………………
miesięcy od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy.
2) O wykryciu wady Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 7
dni od daty jej ujawnienia.
3) Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w uzgodnionym
terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc wszystkie wady odnoszące się do
Przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie
przed upływem okresu rękojmi.
4) Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu
rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie
rękojmi.
5) Nie usunięcie przez Wykonawcę wad w terminie wskazanym w ust. 2 pkt. 3)
niniejszego paragrafu daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia
osobom trzecim. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim
przypadku potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
§ 13
UBEZPIECZENIE
1.

2.

3.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone
osobom trzecim przy wykonywaniu usług będących przedmiotem niniejszej
umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez
użytkowników dróg, powstałe na skutek nierzetelnego wykonania przedmiotu
umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt umowy
ubezpieczenia robót budowlanych od wszelkiego ryzyka, zwaną umową
ubezpieczeniową na czas trwania umowy na sumę ubezpieczenia nie mniejszą
niż wartość wynagrodzenia określonego w § 3 niniejszej umowy.
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§ 14
KARY UMOWNE
1.

Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Strony ustalają
kary umowne za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
2.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za nieterminowe wykonywanie przedmiotu zamówienia tj. opóźnienia w
realizacji przekraczającego termin określony w § 3 ust.2 niniejszej umowy
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% wartości
niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,
odbiorze ostatecznym lub w okresie gwarancji – w wysokości 0,2%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień
zwłoki,
3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od
Wykonawcy, dłuższej niż 5 dni – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień przerwy w realizacji robót,
4) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2%
wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy lub podwykonawcy,
5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
za każdy przypadek, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej
zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1
umowy,
6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
7) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o
których mowa w §15 – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 4 ust. 1 umowy.
8) kary umowne z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia, o
którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku nie przedstawienia
przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa § 9 ust 3 pkt. 1 umowy w
celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Wykonawca każdorazowo zapłaci
Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.
3.
Łączna wysokość kar umownych wymienionych w § 14 ust. 2 naliczonych
Wykonawcy nie może przekroczyć 30% wartości umownej wynagrodzenia
(wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy a w przypadku jego braku z zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 11 niniejszej umowy bez
konieczności uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy.
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5.

Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na
zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy
wysokość kar umownych.
§ 15
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca narusza w
sposób istotny postanowienia niniejszej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od
umowy może być złożone w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości i
przyczynach stanowiących podstawę do odstąpienia.
Istotne naruszenia umowy, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności
sytuacje kiedy:
a) wszczęto zostało względem Wykonawcy postępowanie upadłościowe
b) rozpoczęto likwidację firmy Wykonawcy
c)
wykonawca zaniechał realizacji przedmiotu umowy.
Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w razie zaistnienia
określonych w us.t 2c przesłanej jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do
wykonywania swoich obowiązków.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie oraz zawierać
uzasadnienie.

2.

3.

4.

§ 16
ZMIANA UMOWY
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego.
2.
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany umowy na warunkach i w przypadkach
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy.
3.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne w
następującym zakresie:
3.1 Co do terminów wykonania i odbioru robót, w następujących przypadkach:
a) z powodu działania siły wyższej uniemożliwiającej zachowanie terminu
wykonania prac,
b) z powodu konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
c) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym
powodujących konieczność wydłużenia procesu budowlanego (dodatkowe
czynności prawne i faktyczne nakazane prawem nie występujące w dacie
zawarcia umowy, chyba, że ww. zmiany prawa winny być znane stronom w
sytuacji odłożonego ich wejścia w życie – vacatio legis,
d)
z powodu zmniejszenia zakresu robót budowlanych objętych umową,
e) z powodu występowania długotrwałych lub obfitych opadów atmosferycznych
jak i niskich temperatur (ujemnych) uniemożliwiających realizację robót
ziemnych i drogowych.
3.2.Co do zakresu robót objętych umową w przypadku, gdy ich wykonanie w całości
lub części stanie się zbędne Zamawiającemu z jakiegokolwiek powodu albo
stan wypłacalności Zamawiającego spowoduje konieczność ich zaniechania, w
tym przypadku ulega zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy.
1.
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3.3.Co do oznaczenia stron, wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo
zamówień publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego
oznaczenia strony (firmy) wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem
czynności powodujących taką zmianę.
3.4. Co do osób reprezentujących strony w procesie budowlanym ( kierownik robót,
inspektor nadzoru, itp.).
3.5. Co do wysokości wynagrodzenia:
a) w przypadku zastosowania zamiennych rozwiązań technologicznych tańszych lub
droższych przez obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia
b) z powodu zmniejszenia zakresu robót budowlanych objętych umową – w tym
przypadku ulega zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy
4.
Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem
obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności
art.140 ust.3 i art. 144 Prawa zamówień publicznych oraz zasad ogólnych
rządzących tą ustawą,
5.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6.
Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez zgody Zamawiającego,
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
§ 17
SIŁA WYŻSZA
Strony nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie
wywiązanie się z zobowiązań kontraktowych spowodowanych działaniem siły
wyższej.
1.

2.

3.
4.

Przez siłę wyższą Strony rozumieją wszelkie wydarzenia, których nie można
było przewidzieć przy podpisywaniu umowy spowodowane wyjątkowymi
okolicznościami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pożar, powódź, trzęsienie
ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadające
charakter siły wyższej.
Strona poszkodowana przez siłę wyższą zobowiązana jest do poinformowania
na piśmie drugą stronę o wystąpieniu siły wyższej najpóźniej do 7 dni od jej
zaistnienia.
W przypadku niespełnienia tego obowiązku, strona zainteresowana traci prawo
do powoływania się na wystąpienie siły wyższej.
Po zakończeniu oddziaływania siły wyższej na wykonanie niniejszej umowy,
druga strona powinna być niezwłocznie o tym poinformowana.
§ 18
ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają
rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
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§ 19
SPRAWY NIEUREGULOWANE
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 20
EGZEMPLARZE
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze
dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

………………………………
ZAMAWIAJĄCY

………………………………
WYKONAWCA

………………………………
KONTRASYGNATA
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