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przy ul. I. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach-ETAP I

Istotne postanowienia umowy dla wykonawcy robót budowlanych

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia

do przyszłej umowy postanowień uszczegóławiajqcych i korygujqcych, a wynikajqcych z

treści złożonej oferty i zapisów zapytania ofertowego

zawartej w dniu w Gliwicach pomiędzy Stowarzyszeniem PruYjaciół

Chorych,,Hospicj um", 4 4 - I OO Gliwice, ul. Daszyńskiego 29,

zw a:ną dalej,,Z amawi aj ącym ", r ept ezento wanym pr zezi

z siedzibą w .... ...... (kod

wpisanym/ą do Rejestru Przedsiębiorców

zw anyml ą dalej,,Wykonawcą", reprezentowanym pr zęz"

łącznie zwanymi ,,Stronami", a odrębnie ,,Stroną",

albo
Panem/Panią

miasta) przy ul. ..,.......,,......
Krajowego Rejestru Sądowego pod ff

prowadząc ym/ ą dzińalno ść go spo darczą pod fi rmą

w.... .(kodmiasta) """przyul,
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji oDzińalnościGospodarczej

REGON: NIP: .

zw anyml ą dal ej,,Wykonawcą",

łącznie zwanymi,, Stronami", a o drębnie,, Stroną".

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówięnia Zamawiający z\eca, a

Wykonawca podejmuje się wykonania całości przedmiotu zamówienia określonego w

ofercie.
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1. PRZEDMIOTLJMowY

1. Niniejsza umowa zostaje zawartana podstawie oferty złożonej w toku PostęPowania o

udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia Ż9

stycznia 2004 r, prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na

wykonanie zadanta pn.: Rozbudowa i Przebudowa Budynków HosPicjum Miłosierdzia

Bożego usytuowanych przy ul. I. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach-ETAP I.

ż. Zamawi*jqcy wy}a§nźa, iż nQ €tap I składajq się prace opiscne w przedmiarze
r cb ót p rsd n ustęp ui q cy mź p łlzy c} arrlł :
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3. Dokumentacja projektowa to jest projekt budowlany i projekt wykonawczy, oba

spotządzone przez Pracownię Projektową arch. Jerzy Witeczek stanowią zń rlr I do

umowy

4. przedmiot zamówienia należy realizować w oparciu o dokumentację Projektową

fprojekt budowlany i projekty wykonawcze, a także przedmiary robót,

ipecyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot oraz niniejszą SIWZ vłraz

załącznikami.

5. Zamąwialący wskazuj e j ednak, iż przedmiar robót ma znaczenie pomocnicze.

6. Zamawiający wymag a, aby prace objęte zamówieniem zostały zteaIizowane zgodnie

zę złożona ofertą, obowiązującymi przepisami, technologią normami, warunkami

technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami Kodeksu Pracy, przy PrzęStrzeganiu

zasad bhp, ochrony zdrowia i środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej,

zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i pełniącego nadzór autorski.

7. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z przedmiotem swojej działalnoŚci gosPodarczej,

posiada wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia Prac i robót

budowlanych, objętych niniejszą umową i zobowiązuje się do ich utrzymywania w

całym okresie obowiązywania niniejszej umowy,

8. Wykonawca oświadcza, iz dysponuje wykwalifikowaną kadrą posiadającą wymagane

uprawnienia i doświadczenie w ręalizowaniu projektu inwestycyjnego, o którym

mowa w umowie i zobowiązuje się do jej utrzymywania w całym okresie

obowiązywania niniej szej umowy
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9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumęntacją projektową i specyfikacją

techniczną dla przedmiotu umowy, jest ona mlJ znana i nie zgłasza do niej Zadnych

zastrzeżeń
10. Wykonawca oświadcza, żę przed zawarciem Umowy i przyjęciem zadania do

realizacji zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania

przez niego Przedmiotu Umowy bez konieczności ponoszenia pIzęz ZamawiĄącego
jakichkolwiek dodatkowych kosztów ponad wynagrodzenie określone w Umowie.

tI. W konsekwencji Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie

w postaci robót budowlanych polegajqcych opisanych w § 2 ust 1 umow na

warunkach opisanych w niniejszej umowie

§ 2 TERMIN REALlZAC,ll

1, Terminy realizacji Strony określają następująco:

a) Rozpoczęcie: XXXXXXX
b) Zakończenie: XXXXXXXX ( 12 miesięcy od daty podpisania umowy )

2. ZaTerminzakończęnia prac Strony uznĄądatę sporządzęntaprotokołu odbioru.

3. Protokół końcowego odbioru możę byó sporządzony po spełnieniu lącznie
następujących warunków: po prawidłowym i bezusterkowym zakończęniu wszelkich
prac, wykonaniu wszelkich poprawek, po poprawieniu wszelkich usterek, przekazaniu
całości dokumentacji dotyczącej prac objętych Umową jak równiez po całkowitym
uporządkowaniu terenu, na którym wykonywane były prace, dokonaniu odbioru oraz

pizekazaniu całości dokumęntacji dot. wykonanych prac w szczególności atestów i
certyfikatów do zastosowanych materiałów.

4. Strony przewidują odbiory częściowe -po zakończeniu każdego z etapów opisanych w
projekcie wykonawczym

5. Protokoły odbiorów częściowych moze być sporządzony po spełnieniu łącznie
następujących warunków dotyczącego każdego z etapów: po prawidłowYm i
bezusterkowym zakończeniu wszelkich prac, wykonaniu wszelkich poprawek, po

poprawieniu wszelkich usterek, przekazaniu całości dokumentacji dotyczącej Prac
objętych danym etapem oraz przekazaniu całości dokumęntacji dot. wykonanych prac

w szczególności atestów i ceńyfikatów do zastosowanych materiałów.

6. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do dokonania odbioru częŚciowego i
końcowego przedmiotu umowy. Zamawiający Wznaczy termtn i rozpocznie odbiór
częściowy i końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni roboczych od datY

zawiadomienia go przęzWykonawcę o gotowości do odbioru.

7. Przed dokonaniem odbioru przedmiotu zamówienia w zakresie Etapu I Wykonawca
winien uzyskaó wszystkie ptzewidziane prawem dla zakresu tego etapu pozwolenia i
zatwięrdzenia, w tym dostawcami mediow i organami administracji publicznej.
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l.

ż.

4.

6.

Zamawtalący przekńe Wykonawcy plac budowy l części budynku, w ktorych będzie

realizowane umowa.
Zarnawiający dokona odbioru prawidłowo wykonanych prac zgodnie z §2 ust.2,

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za odebrane prace.

Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykónawcą w zakresię niezbędnym dla

realizacjt Umowy.
5. Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacic Wykonawcy wynagrodzęnie zgodnie z § 7

umowy za prawtdłowo wykonane i odębrane roboty budowlane stanowiące przedmiot
niniejszej umowy.
Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wykonawcy mogące
powstać w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
W trakcie rea|izacji zamówienia Zamawiający będzie uprawniony i zobowiązany do

wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,

opisanegow§aplj

§ _4,9_9 o 
_W_ Ą?§! :v y Ko N A)y C],Y

l. Wykonawca w ramach wykonania Przędmiotu Umowy zobowiązany jest W

szczególności do:

a) odebrania miejsca wykonywania Umowy oraz pisemnego zgłoszetia

Zallawiającemu wszelkich uszkodzeń stwierdzonych w przejmowanym miejscu

wykonywania Umowy
b) zapewnienie we własnym zakręsie miejsca na zaplecze techniczne. W przypadku braku

miejsca na placu budowy zorganizowantazap|eczamateriałowego pozaplacem budowY

c) organizacji i realizacji dostaw materiałów budowlanych oraz urządzeń wyposazenia,

Odpowiedn ie go zń ezp ie czenia miej sca wykonywania Umowy
d) Utrzymywania terenu prac w stanię wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz

będzie usuwał i wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmięci oraz

niep otrzebn e ut ządzeni a prowizory cznę,

e) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z vvrytycznymi Zamavłiającego i Projektanta

oraz Inspektora Nadzoru
f) informowania osoby .vqrznaazonej przez Zamawiającego o terminie zakycia prac

ulegających zakryciu oraz terminie odbioru prac zanikających;

h) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania plac dodatkowych i
zamiennych w terminie do 5 dni od daty stwierdzęniakonieczności ich wykonania,

i) Wykonania Przedmiotu Umowy osobiście lub przy pomocy osób posiadających

odpowiednie kwalifik acje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych

oraz wyposażonychw odpowiedni sprzęt, naruędziai odzież.
j) Wykonawca lub podwykonawca będzie zatrudniał na podsawie umowy o pracę

minimum 10 osób wykonujących czynności związane z realizac)ą niniejszej

zamówienia, jeżeli realizowane przez nich czynności polegają na wykonywaniu pracY

w sposób określony w art. 22 § 7 ustawy z dnia 26 czerwca 1,974 r, - Kodeks PracY
(Dz. U, z 201,4 r, poz, 1,502, z poźn. zm,). W przypadku rozwiązania stosunku pracY

,7.
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przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do

niezwłocznego zatudnienia na to miejsce innej osoby
k) zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadanięm inwestycyjnym,
Wykonawcaryznaczy kierownika budowy w osobie
l) Zapewntenia narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych niezbędnych w
celu realizacji zamówienia. Ilość narzędzi i urządzeń. wykorzystanych do rcaltzacji ww.

budowy, winna zapewnić właściwe tempo realizowanego zadania w okresie objętym
umoWą.

ł) zabezpieczenia we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych
prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników.
m) wykonawca jest zobowiązarry do sporządzenia dokumentacji powykonawczej zgodnie z
obowiązującymi standardami oraz opisem w języku polskim.
n) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dodatkowej dokumentacji zgodnie z
wytycznym i Zamawrujące go.

o) Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do prac realizowanych ptzez
podwykonawców i dalszych podwykonawców.
p) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody
spowodowane na obszarze prowadzonych prac w związkuzprowadzonymi pracami

§ 5 MATERIAł.Y

§6

l. Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy powinny być nowe i
posiadaó gwarancje jakości na min. 36 m-cy (Iicząc od dnia podanego w protokole z
odbioru końcowego zadanta), Wbudowane nowe,materińylprodukty powinny
posiadac okręślone obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa dopuszczenia
do stosowania (PN, atesty, aprobaty tęchniczne itp.), ewentualnie certyfikaty
bezpteczeństwa oraz gwarancje uzyskane od producenta. Powyzsze dokumenty należy
na żądanie inspektora nadzoru przedstawió przed wbudowaniem
materiałów/produktów oraz przekazac Zama-wiającemu przy odbiorze częściowym i
odbiorze końcowym robót. Ww. materiały/ produkty winny spełniać postanowienia
ustawy z dnta 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (t. j. Dz, U . z 2014 r. poz.
883 z p,zm.).

2. Materiały t urządzenia powinny odpowiadać wymogom jakościowym określonym w
projekcie.

3, Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zmatęriŃ.ow orazurządzeń
zakupionychprzez siebie, na własny koszt, zzastrzeżeniem § 9 ust 1 umowy

PODWYKONAWSTWO
i. Wykonawca nie może powierzyć wykonania dzięła osobie trzeciej bez pisemnej zgody

ZamawiĄącego.
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana pisemna

zgo da Zamawiaj ąc ogo, p od rygorem niewazno śc i.
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J. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane zamierzająay zawrzęa umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, jest obowiązany 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
przewidztany w umowie o podwykonawstwo nie moze być dłuższy niż30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada ZamawiĄącemu poświadczoną za zgodność z oryginńem
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, pod rygolem uznania iż Zamawiający NIE
wyraził zgody na wykonanie prac przęz podwykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest również do przedkładania Zamawiającęmu wszelkich
zm:'an do projektu rrmowy, o którym mowa w ust. 3 oraz do przedkładania zmian
umowy, o której mowa w ust. 5.

Termin na wniesienie ptzez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiarly
lub do samej umowy wynosi 14 dni. Brak zgłoszenia pisemnych zasttzeżeń do
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane w ww. terminie uważa stę za akceptację projektu umowy bądź też samej
umowy przęz Zamawiającego.
Zarlawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca,
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych do roboty. Wykonawca
zawiadomi ZamawiĄącego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie rea|izacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat

nowych podwykonawcóą którym w późniejszym okresie zamiętza powierzyć
realtzację robót.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 2ża ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcię postępowania o udzielenie
zamówienia.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

11. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje
własne

4.

5.

6,

7.

8.

9.

10.
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§ 7 WYNAGRODZENIE t]MoWNE

1. Wynagrodzenie za prawidłowe i kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy Strony
ustalają ryczałtowo na kwotę XXXX,XX,X,X, plus należny podatek VAT w wysokości
23%)

2, Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów: pTaQ, materiałów i wszelkich innych
wydatków niezbędnych do zręalizowania przedmiotu umowy.
Przyjmuje się, ze wynagrodzenie uwzględnia wszelkie okoliczności lokalizacji, cechy
szczególne przedmiotu umowy, ryzyka, terminy oraz rekompensuje Podwykonawcy
wszelkie jego wydatki, koszty i zobowiązania - bez możIiwości wysuwania rcszczen
w stosunku do Zamawtającego, Wynagrodzenie uwzględnia równiez odsetki
wynikające z przedłużenia terminu płatności zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 12

czerwca 2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U Nr 139, poz.
1323).

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rczpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
możę być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu.
Strony dopuszczają fakturowanie częściowe, to jest po po zakończęniu każdego z
etapów opisanych w projekcie wykonawczym.
Podstawą do wystawienia faktury częściowej lub końcowej jest bezusterkowy
protokoł odbioru Umowy podpisany ptzęz obie Strony bez zastrzeżeń, opisany
odpowiednio w § 2 ust 3 i st 5 umowy
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 14 dni od daty doręczenia faktury
Zamawiającemu na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fahJllrze, po
zaakceptowaniu faktury przęz Inspektora Nadzoru pod względem zgodności z
wykonanymi pracami.
Warlrnkiem dokonania płatności faktury częściowej przez Zamawiającęgo na tzecz
Wykonawcy za odebrane roboty jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy zawarli
zaakceptowaną przęz Zamawiającego umowę w zahesie robót budowlanych, lub
zawarltprzedłożonąZamawiającemu umowę w zakresie dostaw i usług
W przypadku nieprzedstawienia przęz Wykonawcę wszystkich dowodów zapłŃy,
Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane.

10. Warunkiem dokonania płatności faktury końcowej przez Zamawiąącęgo na rzęcz
Wykonawcy za odebrane roboty jest przedstawienie dowodów o uregulowaniu
wszystkich zobowiązań wobęc podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowanąpIzęz
Zamawiającego umowę w zakresie robót budowlanych, lub zawarli przedłożoną
Zamawiającemu umowę w zakresie dostaw i usług,

11. W przypadku nie przedstawienia pIzęz Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,
Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odębrane roboty
budowlane.

|ż. Zanawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia,
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zavłarł
zaakceptowaną przęz ZamawtĄącego umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlanę, lub który za,warł przedłożoną Zamawiającemu
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku
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§ 7 WYNAGRODZENIE UMOWNE

1. Wynagrodzenie za prawidłowe i kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy Strony
ustalają ryczałtowo na kwotę XXX,XX,XXX, plus należny podatek VAT w wysokości
23%)

2. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów: prac, materiałów i wszelkich innych
wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy.
Przyjmuje się, że wynagrodzenie uwzględnia wszelkie okoliczności lokalizacji, cechy
szczególne przedmiotu umowy, ryzyka, terminy oraz rekompensuje Podwykonawcy
wszelkie jego wydatki, koszty t zobowiązania - bez mozliwości wysuwania roszczęń
w stosunku do Zamawiającego. Wynagrodzenie uwzględnia równięż odsetki
wynikające z przedłużenia terminu płatności zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 12

azęrwaa 2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlolvych (Dz. U Nr 139, poz.
1323).

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu.
Strony dopuszczają fakturowanie częściowe, to jest po po zakończeniu każdego z
etapów opisanych w projekcie wykonawazym.
Podstawą do wystawienia faktury częściowej lub końcowej jest bezusterkowy
protokół odbioru Umowy podpisany pIzez obie Strony bez zastrzeżeń, opisany
odpowiednio w § 2 ust 3 i st 5 umowy
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 14 dni od daty doręczenia faktury
Zamawiającemu na rachunek bankowy Wykonawcy podany w faL<turze, po
zaakceptowaniu faktury przęz Inspektora Nadzoru pod względem zgodności z
wykonanymi pracami.
Warunkiem dokonania płatności faktury częściowej przez ZamawiĄącęgo na rzecz
Wykonawcy za odebrane roboty jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy zawarlt
zaakceptowaną przez Zamawtającego umowę w zakresie robót budowlanych, lub
zawarliprzedłożonąZamawiąącemu umowę w zakresie dostaw i usług
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,
Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrcdzęnia za odebrane roboty
budowlane.

l0. Warunkiem dokonania płatności faktury końcowej przez ZamawiĄącęgo na rzęcz
Wykonawcy za odebrane roboty jest przedstawienie dowodów o uregulowaniu
wszystkich zobowtązań wobęc podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowarląprzez
Zamawiającego umowę w zakresie robót budowlanych, lub zawar|i przedłożoną
Zamawiającemu umowę w zakresie dostaw i usług,

11. W przypadku nie przedstawienia pTzęz Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,
Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odębrane roboty
budowlane.

12. Zarnawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia,
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zavłarŁ
zaakceptowaną ptzez 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
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uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyŁącznie nalężnę wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawtający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia należne go Wykonawcy.

15. Postanowienia umowy nie naruszĄą plaw i obowiązków Zamawiającego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisow
art. 647 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

16. Zamawiający nie dopuszcza zmiany wysokości wynagrodzenia z tytułu wzrostu
wskaźnika inflacji orazmogących wystąpió zmian wysokości podatku VAT.

GWARANC.IA .IAKOŚC 1

1. Strony postanawiają, iz odpowiedzialność Wykonawcy z tytńu rękojmi za wady
Przedmiotu Umowy zo staj e r ozszeT zona popr zęz udzie lenie gwarancj i j ako ści.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zarnawiającego z tytlilu rękojmi za wady
przedmiotu umowy ptzez 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego
odbioru robót bez wad i usterek.

3. W przypadku stwierdzęnia zaistnienia wad lub usterek w toku czynności odbiorowych
opisanych w § 2 ust 3-7 umowy otaz w okręsie opisanym w § 8 ust 2 Wykonawca
zobowtązany będzie do ich rozpoznania w terminie 3 dni, a następnie do ich usunięcia
w tęrminie 14 dni od daty zgłoszenia

4, W przypadku uchybienia przez Wykonawcę któregokolwiek obowipków opisanych
w § 8 ust 3 ZamawiaJący uprawniony będzie do zastępczego usunięcia wady na koszty
i ryzyko Wykonawcy, a koszty takiego usunięcia potrącone zostaną z wynagrodzęnia
umówne go lub zab ezpięczęnia,

5. Niezaleznie od uprawnięń z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu
gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy,licząc od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

6. WaruŃi gwarancji stanowią załączniknr 3 do niniejszej umowy
7. Termin usunięcia wad w ramach gwarancji wynosi 3 dni od daty zgłoszenia.
8. Zamawiająay wyznacza ostateczny termin pogwarancyjnego odbioru prac nie później

niż ostatniego dnia gwarancji oraz Wznaczy pisemnie termin na protokolarne

stwierdzenie usunięcia ewentualnych wad po upływie okresu gwarancji.

9, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty powstałe w trakcie realizacji
Umowy orazw robotach przy usuwaniu wad w okresie rękojmi i gwarancji jakości.

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym w ust. 3 § 8

Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszty Wykonawcy.
11. Wykonawcazobowiązany jest do zawiadomięniaZamawiającego o usunięciu wad.

9 ZMIANA ZAKRESU tlMowY
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Zamawiający wskazuje, iż z uwagi na to żę nosi cechy organizacji pożl.tku
publicznego moze w toku realizacji zamówienia uzyskiwać od osób III świadczenia
zwązane zrealizacją zamówienia, w postaci świadczenia pracy, usług lub towarów. W
takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo częściowego ograniczenia
zakresu rzeczowęgo inwestycji lub zmiany (wydłużenia) okresu rcalizacji zadania, na
co Wykonawca Wraża zgodę.

W takim przypadku wartość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o
ograniczony w ten sposób zakręs w oparciu wartości wskazane kosztorysie ofertowym

W pozostałym zakresie Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich
nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, a także
wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w
SIWZ

§ 10 ZABEZPIECZENIE UMOWY
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem

umowy zobowiązartv jest do wniesienia zabezpieczenia należ7tego wykonania umowy w
kwocie stanowiącej 10 "ń zaoferowanej ceny BRUTTO. Zabezpieczenie musi zostać
wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

2) Zabezpięczęnię nalezytego wykonania umowy moze być wnoszone według wyboru
wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach stosownie do treści art.148 ust 1

ustawy PZP",

3) Zwrot zabezpieczenia należltego wykonania umowy nastąpi stosownie do treści art. 151

ustawy Pzp.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnic, aby zabezpieczenie należytego wykonania
Umowy zachowało moc wiązącą w okresie wykonania Umowy oraz do końca okresu
rękojmi i gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania
ZamawiĄącego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć
wpływ na moc wiążącązabezpieczenianależytego wykonania umowy orazna mozliwość
i zakres wykonywaniaptzezZamawiającego plaw wynikającychzzabezpieczęnia,

Zmiana formy zabezpieczenia moze nastąpić stosownie do zapisów art.I49 ustawy PZP

W zakres roszczeńpodlegający zabezpieczeniu wchodzić będą w szczególności roszczenia
z tytułu niewykonania lub nienaleźltego wykonania umowy oraz polłycia rcszczeń z
tytułu gwarancj i j akości

Strony ustalają, iZ dodatkowo na poczet zabezpieczęnia z każdej faktury wystawionej
przez wykonawcę zostanie zatrzymane 10% wartości netto.

8) Strony postanawiaj, ż 50Yo wniesionego zabezpteczęnla należytego wykonania umowy
zostanie zwolnionę w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy
bez usterek i wad. Pozostałe 50oń zabęzpieczenia zostanie zwrócone nie później niZ w 15

dniu po upływie okresu gwarancji jakości.

§ 11 KArł,Y l_]MoWN§
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a) zaprzehoczenie czasu na ukończenie Robót ustalonego w § 2 ust 1 w wysokości 0,1%

Ceny umownej zakużdy dzięn opóźnienie,
b) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn \eżących po stronie Wykonawcy w
wysokości I0%o Ceny umownej,
c) zaprzekroczenie terminu usunięcia Wad lub wykonanie zaległych Robót określonych w
Protokole odbioru częściowego lub końcowego albo nieterminowe usunięcie Wad oraz
wykonanie zaległych prac w okresie rękojmi za wady oraz gwarancji jakości w terminie
określonym w § 8 w wysokości 5 000 PLN za kużdy dzieńopóźnienia,
d) w przypadku wykonywania zadania za pośrednictwem podwykonawcy niezgłoszonego
w trybie § 6 umowy w kwocie 5000 zł, zakażdy wykryty przypadek
e) za rażące naruszenia zasad bhp w kwocie 500 zł za każdy ustalony przypadek
naruszenia
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z t7Ąułu odstąpienia od Umowy z

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości I0oń Ceny umownej, z
zastrzeżeniem w art. I45 ustawy Prawo zarnówień publicznych.

3. ZamawiĄącemu przysługuje prawo do dochodzenie uzupełniającego odszkodowania
jeżeli wartość kary umownej jest wyższa od poniesionej szkody.

4. Zamawtający może potrącić równowartośó kary umownej z płatności naleznej
Wykonawcy.

§ 12 oDsTĄPIENlE oD UMOWY
1. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienie od umowy w tęrminie 14 dni od

stwi erdzen ia niżej wymienionych po stano wi eń :

a) w warunkach określonych w art. I45 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
b) w warunkach ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub wszczęcia postępowania
likwidacyjnego.
c) w sytuacji, gdy zostanie wydany nakaz zĄęcia majątku Wykonawcy.
d) w sytuacji, opisanej w Kodeksie Cywilnym.
e) gdy Wykonawc a przerwał rcaLtzację robót z własnej winy na okres 7 dni.
f) jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub w inny sposób naIusza
zapisy umowy
g) jeżeli Wykonawca uchyla się od usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w w toku
odbiorów częściowych/odbioru końcowego bądź w okresie obowiązującej rękojmi lub
gwarancji lub pozostaje w 14-dniowej zwłoce w usunięcia zgłoszonych w ten sposób wad
lub usterek

2, W przypadku odstąpieniaZamawiającego od umowy Wykonawca jest zobo.vrrązany:

a) sporządzic protokół inwentaryzacji wykonanych robót oTaz zafakturowanych
materiałów, protokół potwierdza inspektor nadzoru,
b) zabezpieczyć przerwane roboty,
c) zwroció i przekazac Zarrtawiającemu wszelką niezbędną dokumentację w tym między
innymi projektową i powykonawczą,

§ 13 POZOSTAł.F] POSTANOWIENIA t]MowY
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1. Wykonawca bez pisemnej zgody ZamawiĄącego nie może dokonać cesji wierzy,telności
nalezności wynikających z tyfiału realizacji niniejszej rrmowy na baŃi, firmy
ubezpieczeniowe, inne podmioty gospodarczę czy osoby ftzyczne lub prawne.

2. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem niewazności.
3. Za prawidłowo doręczone uznaje się pismo nadane listem poleconym po 14 dniach od

wysłania.
4, Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub pozostające w związku z Umową będą

rozstrzygane polubownie, a w przypadku gdy Strony w ciągu L4 (cztemastu) dni nie dojdą
do polubownego rozwiązania, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu

właściwego dla miej sca zaw ar cia Umowy.
5. Dokumenty tworzące Umowę należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Umowę

twotzą następujące dokumenty, którę dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo
zgodnie z następującą kolejnością:

a) Umowa
b) SIWZ zzałącznikami
c) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczególności na specjalnie w tym celu
zwołanym zebraniu, przez Zarnawiąącego na pytania Wykonawców, dotyczących
wyj aśnienia treści specyfi kacj i istotnych warunków zamówienia.
d) Oferta Wykonawcy,

6. W zakresie nie unormowanym w Umowie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

7. Dla usunięcia wątpliwości Strony postanawiają w myśl art. 58 par.3 Kodeksu Cywilnego,
że w przypadku, gdyby jakakolwiek część Umowy okazała się nieważna lub w inny
sposób prawnie wadliwa, pozostała część Umowy pozostanie w mocy.

8. Ewentuałne zantechanie lub zwłoka Stron w egzekwowaniu któregokolwiek z praw lub
uprawnień wynikających z Umowy w żadnym wypadku nię oznacza zrzeczenia się tych
praw lub uprawnień, a ich egzekwowanie jednorazowo lub częściowo nie wyklucza
możliwości dalszego ich egzekwowania w przyszłości, ani mozliwości egzekwowania
któregokolwiek z pozostałych praw lub uprawnień wynikających z Umowy.

9. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzernplarzach, po jednym dlakażdej ze
Stron.


