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Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

 

                             UMOWA  Nr TR …… /2014 ( PROJEKT )   
 

 

zawarta w dniu ……………….. r. w Radomsku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki  

Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Radomsku ul. Stara Droga 85, wpisanym do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia, 

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  

0000045812, Regon 590585041, NIP 772-010-01-76 z kapitałem zakładowym w 

wysokości 52.244.500,00 PLN zwanym dalej " Zamawiającym ", reprezentowanym przez 

Zarząd, w imieniu którego występuje:  

 

1. Prezes Zarządu   -   Wiesław Kamiński 

 

a firmą:  ………………………………………………………………………………………...,  

wpisaną do ……………………………………………………. zwaną w dalszej części umowy 

„Wykonawcą”, w imieniu którego występuje: 

 

1. ………………………………… 

 

NIP:  …………………………….              REGON:   ……………………………. 

 

została zawarta umowa o następującej treści: 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego wyboru oferty z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „ przetargu 

nieograniczonego ”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych - Dziennik Ustaw z 09.08.2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami. 

 

                                                       § 1.  Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest: 

 
    „ Budowa nowego składowiska balastu i odpadów posortowniczych na terenie Zakładu  
       Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie o pow. całkowitej 21.500 m

2  

           
i chłonności 155 940 m

3
 ( kwatera nr 1 ) ”. 

 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

  - karczowanie i oczyszczenie terenu z gałęzi, korzeni, pni itp.; 

  - ukształtowanie niecki przez wykonanie wykopów i nasypów do uzyskania niezbędnych    

     spadków skarp i dna; 

  - uszczelnienie mineralne – glina, warstwa o grubości 0,50 m; 

  - ukształtowanie obwałowania technologicznego; 

  - uszczelnienie sztuczne – geomembrana PEHD 2,0 mm, gładka na dnie i fakturowana  

    ( szorstka ) na skarpach; 

  - zabezpieczenie geomembrany – geowłóknina; 

  - wykonanie dróg zjazdowych technologicznych dla samochodów dowożących odpady i    

    sprzętu technologicznego do kwatery oraz poboczy dla wjazdu kompaktora; 
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  - ułożenie drenażu z rur perforowanych PEHD Ø 300 mm na dnie i skarpach, wykonanie    

    szczelnych przejść przez uszczelnienie skarpy; 

  - wykonanie rurociągu i studni połączeniowych poza obrysem uszczelnionej kwatery; 

  - wykonanie pompowni odcieków, montaż zbiorników na odcieki, wykonanie głównej drogi   

    technologicznej wzdłuż kwater składowiska; 

  - wykonanie studni odgazowujących na dnie składowiska; 

  - wykonanie oświetlenia korony niecki oraz zasilania pompowni;  

  - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie składowiska balastu i odpadów  

    posortowniczych; 
 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 
 - projekt budowlany, 

 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

  - przedmiar robót. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem  

     budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami  

     wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz  

     oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.  
                                                 

§ 2. Termin wykonania zamówienia 

   

    1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie: 5 miesięcy od dnia podpisania  

        umowy. 

    2. Przez zakończenie należy rozumieć oddanie do użytku/eksploatacji przedmiotu  

        zamówienia. 

§ 3.  Obowiązki Zamawiającego 
 
    Do obowiązków Zamawiającego należy: 
 
1. wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem  
    budowy, w terminie do 14 dni, licząc od dnia podpisania umowy;  
2. zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 
3. wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody; 
4. odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 
5. terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

                                                § 4.  Obowiązki Wykonawcy 

 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
 
  1) przejęcie terenu robót od Zamawiającego;  
  2) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;  
  3) ponoszenie pełnej odpowiedzialności zarówno za stan i przestrzeganie przepisów bhp,  

      ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie  

      trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z  

      prowadzonymi robotami;   

  4) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz  

      oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  

      odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane wg umowy;  
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  5) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań  

      prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu  

      umowy; 

  6) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych  

      wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami; 

  7) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim  

      otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

  8) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu budowy w należytym stanie  

       i porządku;  

  9) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również  

      terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania  

      na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac  

      obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni; 

10) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami  

      Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów  

      niezbędnych przy odbiorze; 

11) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie  

      trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do  

      do ich usunięcia; 

12) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem  

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;  

13) niezwłoczne informowanie Zamawiającego ( Inspektora nadzoru ) o problemach  

technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin  

zakończenia robót;   

14) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, ppoż.; 

15) zapewnienia i pokrycia kosztów obsługi geodezyjnej niezbędnej do wykonania  

      przedmiotu zamówienia( tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza ). 

 

  2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi  

      umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia  

      budowlane. 

  3. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami i wykonywania  

      przedmiotu umowy osoby wskazane w ofercie Wykonawcy.  

  4. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu  

      niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga  

      zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie  

      7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie  

      wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w siwz. 

  5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w  

      ust.3, winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

  6. Kierownik budowy ( robót ) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy. 

  7. Kierownik budowy ( robót ) działać będzie w granicach umocowania określonego w  

      ustawie Prawo budowlane. 
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§ 5.  Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1niniejszej umowy, strony ustalają   

    wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:    

 

Cena netto ( bez VAT ): ………………………. zł 

słownie złotych: ( ………………………………………………………………………........ ) 

stawka podatku VAT: ……… %   kwota ……………………………………………......... zł 

słownie złotych: ( …………………………………………………………………………….) 

Cena brutto ( z VAT ): …………………………zł 

słownie złotych: ( …………………………………………………………………………… ) 

 

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wynikające wprost z kosztorysu  

    ślepego, projektu budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  

    budowlanych a także następujące koszty: koszt wszelkich robót przygotowawczych,  

    odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, pełnej obsługi  

    geodezyjnej ( tyczenie i inwentaryzacja ), opłat za media w procesie realizacji przedmiotu  

    zamówienia ( woda, energia elektryczna itp. ) oraz inne koszty wynikające z potrzeby  

    realizacji przedmiotu zamówienia.    

3. Rozliczenie robót określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu odbywać się będzie fakturami  

    częściowymi, obejmującymi części robót wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo- 

    terminowo-finansowym przedstawionym w ofercie przetargowej Wykonawcy i  

    zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

4. Faktury częściowe za roboty, wystawiane będą po wykonaniu, odebraniu i zatwierdzeniu  

    protokołu odbioru robót przez inspektora nadzoru oraz upoważnionego przedstawiciela  

    Zamawiającego danej części robót wyszczególnionej w harmonogramie rzeczowo-  

    terminowo-finansowym. 

5. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową  

    wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

6. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek  

    bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo   

    wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.  

    Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą  

    wynagrodzenia lub jego częścią.  

7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia  

    faktury VAT.  
                                                            § 6.  Odbiory 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

    1) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za  

        wykonane części robót, 

    2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

    3) odbiór końcowy. 

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane  

    będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do  

    odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim    

    wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez Inspektora nadzoru  

    inwestorskiego.  
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 3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie  

     bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, nie później niż na dwa dni robocze przed     

     planowanym terminem odbioru.  

 4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie  

     faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez  

     kierownika budowy ( robót ) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu  

     następujące dokumenty: 

    1) dziennik budowy, 

    2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 

    3) oświadczenie kierownika budowy ( robót ) o zgodności wykonania robót z  

        dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,  

        obowiązującymi przepisami i normami,  

    4) dokumenty ( atesty, certyfikaty ) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są  

        zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane ( opisane i ostemplowane przez kierownika  

        robót ),  

    5) pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta  

        potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.  

 6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni  

     roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

 7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego,  

     w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.  

 8. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy  

     uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

 9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek Zamawiający może  

     odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w  

     terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10.W razie nieusunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek  

     stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie    

     gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

 
                           § 7.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

 1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie  

     należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego ( ceny  

     ofertowej brutto ), o którym mowa w § 5 ust. 1, tj. …………………. zł ( słownie: ……….  

     ……………………………………………………………………………………………... ) 

     w formie …………………………………………………………………………………… . 

 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w  

     następujących terminach:    

     1) 70% wysokości zabezpieczenia - w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru  

          końcowego ( wykonania zamówienia ) i uznania zamówienia przez Zamawiającego za  

          należycie wykonane;     

     2) 30% wysokości zabezpieczenia - najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za  

          wady.  

  3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania  

      umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w  

      terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie odbioru wad lub jest w  



        SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
                 na zadanie pn: „Budowa nowego składowiska balastu i odpadów posortowniczych 

 na terenie ZUOK w Płoszowie” 
  
------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

      trakcie usuwania tych wad.   

 
                                                       § 8.  Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
    a) za nie wykonanie w terminie przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia  

        brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki ( termin zakończenia robót  

        określono w § 2 niniejszej umowy ),   

    b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w  

        wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień  

        opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

    c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości  

        10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne  

    a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości  

        10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia na  

         podstawie art. 145 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.      

3. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu  

     zamówienia powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną bądź szkoda    

     powstanie z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę, Zamawiającemu  

     przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych o ile wartość  

     faktycznie szkód przekracza wysokość kar umownych. 
4. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności  

    powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.     

 
                                   § 9.  Umowne prawo odstąpienia od umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy: 

    1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu  

        umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni – w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez  

        Zamawiającego informacji o upływie 30 – dniowego terminu przerwy w realizacji  

        umowy; 

    2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w  

        interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy –  

        odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia  

        wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać  

        jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 

    3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z  

        niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub  

        wskazaniami Zamawiającego – w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez  

        Zamawiającego danej okoliczności. 

 

 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

 

     1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania – w  

         terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie;  

     2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania  

         protokołu odbioru – w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez  
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      Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania  

      protokołu odbioru.  

  3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej  

      pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

  4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony  

      obciążają następujące obowiązki:  

      1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na  

          koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych,  

    jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie  

    odpowiada; 

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca  

    przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w  

    toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót wg stanu na dzień odstąpienia;  

    protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury   

    VAT przez Wykonawcę;  

      4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie  

          odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia  

          od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty  

          wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

   5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z  

       umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i  

       wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie  

       wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie  

       lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.    

 
                                         § 10.  Umowy o podwykonawstwo 

 

 1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót  

     podwykonawcom, pod warunkiem że mają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

 2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na  

     podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z  

     wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy  

     pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinny w szczególności zastrzegać spełnienie  

     przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją jakości i rękojmią za wady. 

 3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów  

     potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na  

     dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.  

 4. Zamawiający terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub  

     zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 

 5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z  

     podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót  

     określonych w umowie lub projekcie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa   

     się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

 6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej  

     pod rygorem nieważności. 

 7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy Wykonawca  

     jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego  
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     podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z  

     podwykonawcą.  

 8. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w  

     całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się  

     z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie  

     art. 647
1
 § 5 k.c. i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez  

     Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót,   

     Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.  

 9. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej  

     Wykonawcy. 

10.Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana  

     zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

11.Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za  

     wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.  

     Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

12. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców  

      następujący zakres robót: 

  a) …………………………………………………………………………………………… 

  b) …………………………………………………………………………………………… 

 
                        § 11.  Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi 

 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.  

2. Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania ( bez uwag )  

    protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. W przypadku innego okresu  

    gwarancyjnego udzielonego przez producenta urządzeń obowiązuje gwarancja producenta.  

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek  

    w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, licząc od daty otrzymania  

    pisemnego zgłoszenia. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.  

4. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w ustalonym terminie,   

    Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt. W takim  

    wypadku Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z zaistnieniem wady oraz  

    wszelkie koszty względem osób trzecich wynikłe z nie usunięcia wad w terminie.  

5. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie. Za dzień usunięcia wad uznaje się  

    dzień podpisania przez Strony umowy protokołu usunięcia wad.  

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie  

    rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu  

    rękojmi. 

7. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 
 
                                               § 12.  Przedstawiciele Stron 

 

1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie: 

2. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi określonymi w § 3 niniejszej umowy z  

    ramienia Zamawiającego będzie pełnił: 

 - ………………………………..……………………………………………………………. 

3. Zakres działania Inspektora Nadzoru określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  

    Prawo Budowlane tj. ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr  
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    88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz.1373, Nr 247, poz.1884 ).  

4. Ze strony Wykonawcy obowiązki kierownika budowy w branży pełnił będzie: 

- …………………………………., nr upr. bud. …………………………………………. . 

- …………………………………., nr upr. bud. …………………………………………. . 

- …………………………………., nr upr. bud. …………………………………………. . 

5. O każdej zmianie Inspektora Nadzoru Zamawiający zobowiązuje się powiadomić    

    Wykonawcę na piśmie najpóźniej w ciągu 3 dni od takiej zmiany. Zmiana Inspektora  

    Nadzoru nie powoduje zmiany niniejszej umowy.  

6. O każdej zmianie kierownika budowy Wykonawca zawiadomi niezwłocznie na piśmie   

    Zamawiającego. Zmiana kierownika nie wymaga zmiany umowy. 

 
                                                § 13.  Zmiana umowy 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w  
    przypadku gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia,  

    związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa ( np. w zakresie  

    zmiany wysokości stawki podatku VAT ).    

   W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT, wynagrodzenie netto   

    pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku  

    obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku  

     zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy jedynie 

     w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 

 -  wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji robót ze względu na: 

 -  zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, 

 -  konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji; 

 -  wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót; 

 -  w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, lub innych 

    nieprzewidzianych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z  

    wymaganiami technicznymi określonymi w SIWZ oraz STWiORB; 

 -  klęskę żywiołową;  

 -  siłę wyższą. 

3. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu  

    pod rygorem nieważności.  

 
                                           § 14.  Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd                                                                          

    właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia  

    29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych - Dziennik Ustaw z 09.08.2013 r., poz. 907  

    z późniejszymi zmianami, ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r.  

    Nr 156, poz. 1118 z póź. zm. ) oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo  

    zamówień publicznych nie stanowią inaczej.  
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                                                                § 15.  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

● Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1, 

● Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
● Projekt budowlany,  

● Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

● Przedmiary robót. 
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